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Abstrakt a klíčová slova  

Prudký nárůst informačních technologií přináší nové technologie a přístupy do různých 

odvětví. Jednou z nich je virtuální realita, která je v této práci aplikována do oblasti 

logistiky. Disertační práce analyzuje systémovým způsobem logistické procesy a je 

zpracován návrh na prezentaci výstupů simulačního modelu do trojrozměrné scény ve 

virtuální realitě. Takto vytvořené prostředí může být uživatelem snadněji a přehledněji 

vnímáno. Práce obsahuje návrh na uplatnění virtuální reality v různých částech 

logistického řetězce. Je navržen způsob algoritmizace převodu naměřených a sledovaných 

dat do 3D virtuální scény pomocí softwarové aplikace. Tyto poznatky jsou aplikovány na 

modelové situace zásobování teplem konkrétního města, převedené do virtuální scény 

pomocí modelovacího jazyka X3D (Extensible 3D). Takto vytvořený virtuální svět může 

najít využití nejen při vlastním řízení tepelné sítě, ale i při modelování, simulaci a řízení 

jakéhokoliv řízeného procesu s velkým počtem výsledných dat. 

Logistický proces, virtuální realita, zásobovací řetězec, centrální zásobování teplem, 

modelování v X3D. 
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Abstract and keywords 

The rapid growth of information technology brings new technologies and approaches into 

different sectors. One of them is a virtual reality that has been applied to logistics in this 

project. The thesis analyses logistics processes in a systematic manner and develops a 

proposal to present the outputs of the simulation model into three-dimensional scenes in 

virtual reality. Such an environment can be created by clearer and easily understood. The 

project includes design of the virtual reality application in different parts of a logistics 

chain. The proposed method of transfer algorithms measures and monitors data into a 3D 

virtual scene using software applications. The findings are applied to model a specific heat 

supply situation of a city, converted into a virtual scene. There has been used X3D 

(Extensible 3D) as a modelling language. This kind of virtual world may find use not only 

for heating network management, but also in modelling, simulation and control of any 

controlled process with a large number of resulting data.  

Logistics process, virtual reality, supply chain, central heating, modeling in X3D. 
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Motivace 
 

V současnosti se 3D zobrazování a virtuální realita stále více objevuje v běžném životě 

každého z nás, a to ve formě trojrozměrných televizorů, 3D kin, či zábavných center 

využívající prostředky virtuální reality. Je nasnadě využít tyto prostředky i v jiných 

oblastech než jen v zábavném průmyslu. 

Z toho důvodu se práce zabývá využitím těchto prostředků v logistice. Hlavním cílem je 

pomocí systémové analýzy poznat vlastnosti prvků logistických systémů a tyto vlastnosti 

zobrazit ve světě virtuální reality. Takový svět, který je stvořen z vlastností prvků, 

měřených veličin či nasimulovaných dat, může pro mnohé řídící pracovníky znamenat 

posun ke zřetelnějšímu chápání situace a možnosti kvalitnějšího rozhodnutí. Návrh tohoto 

způsobu využití virtuální reality je aplikováno na příkladu centrálního zásobování teplem 

v konkrétním městě. Jsou sestaveny simulační modely v programu TSit a výsledky 

převedeny do světa virtuální reality pomocí modelovacího jazyka X3D.  

Rád bych poděkoval svému školiteli Doc. Dr. Ing. Oldřichu Kodymovi za odborné vedení 

a pomoc při zpracování disertační práce. Dále bych chtěl poděkovat pracovníkům fy 

Teplo a.s. panu Ing. Klvačovi a panu Vražbovi za poskytnuté odborné informace a reálná 

data z jejich provozních měření. Srdečné díky patří prof. Ing. Vladimíru Strakošovi, DrSc. 
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1 Úvod 

Zvýšeným ekonomickým tlakem na veškerou výrobní a technologickou činnost se v dnešní 

době dostává do popředí moderní vědní obor - logistika. Logistika je interdisciplinární 

vědní obor, který se věnuje koordinaci, řízení a optimalizaci toků surovin, materiálů, 

výrobků, osob a služeb a též toků informací a financí z hlediska uspokojování zákazníka 

při minimálním vynaložení prostředků.    

Je to jedna z mnoha definic tohoto vědního oboru, kterou můžeme zjednodušeně vyjádřit 

jako obor zabývající se řízením toků. Z této úvahy lze odvodit, že logistika vychází z vědy 

o řízení, a tím je kybernetika. 

Bylo by mylné domnívat se, že logistika „zahrnuje“ pouze řízení diskrétních toků zboží 

v zásobovacím řetězci (Supply Chain Management). Dnes se tímto pojmem označuje 

komplexní řízení materiálových, informačních i finančních toků, a to jak spojitých, tak 

diskrétních, při vynaložení minimálních finančních prostředků a maximálně možného 

uspokojení zákazníka. 

Rozdělení logistických toků: 

- hmotné toky v parametrických sítích 
- hmotné toky v neparametrických sítích 
- nehmotné toky v hypotetických sítích 
- nehmotné toky v informačních sítích 
 

Logistika, její procesy a metody jsou nezávislé na výrobní technologii a jsou uplatnitelné 

pro všechny obory. Jedná se především o činnosti spojené s dopravou, skladováním, 

distribucí a jejich integrací a zefektivněním. 

Pro efektivní řízení s velkým množstvím vstupních veličin, možností mnoha poruch během 

řízení a velkou množinou kritérií ovlivňující výsledek, je často těžké najít exaktní řešení. 

Jednou z možností je používání simulačních a vizualizačních prostředků.  

V této oblasti se neobejdeme bez použití počítačových systémů, které svým velkým 

výpočetním výkonem mohou nabídnout několik řešení pro různé varianty vstupních 

hodnot. Uživatel – operátor se musí rozhodnout jakou variantu zvolí a provede zásah nebo 

klíčové rozhodnutí. 
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A právě rozhodování může být s použitím prostředků virtuální reality (VR), ve které 

mohou být některé prvky „ zobrazeny a vnímány“ lépe než při běžném použití výpočetní 

techniky, snadnější a efektivnější. 

Z uvedených důvodů je tato disertační práce zaměřena na aplikaci prostředků virtuální 

reality do oblasti logistiky. V současné době jsou prostředky a techniky virtuální reality 

v tomto oboru soustředěny na vytvoření kopie reálných objektů. V logistice jsou to 

především návrhy nyvých výrobních systémů, návrhy dopravních systémů, modely 

budoucích výrobků nebo různé druhy trenažérů. 

Nabízí se aplikace těchto prostředků do sféry řízení, což umožní řídícím pracovníkům a 

manažerům, správně řídit a rozhodovat na základě prezentace široké škály hodnot a 

kritérií, vnímaných přirozenějším způsobem. 

 .
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2 Cíle disertační práce 

 

Logistické procesy jsou obsaženy ve všech technologických, výrobních a ekonomických 

činnostech lidského konání. A právě tyto procesy je vhodné identifikovat a poznat, protože 

právě jejich optimalizací je možno snížit ekonomické náklady bez porušení technologické 

kázně a kvality výrobků. 

Sledováním logistických činností se zabývá logistický management, který se v mnoha 

případech musí správně rozhodnout pro správnou strategii na základě vyhodnocení 

vstupních a výstupních údajů. Těchto údajů může být velké množství a nemusí být 

jednoduché se v takovém množství dat zorientovat.  Použití virtuální reality může umožnit 

kvalitnější rozhodnutí ze správně prezentovaných dat, což může ve svém důsledku 

znamenat konkurenční výhodu. Hlavním cílem mé disertační práce je analyzovat logistické 

procesy a aplikovat na ně prostředky virtuální reality. 

Byly definovány tyto dílčí cíle práce: 

1. Kybernetickým přístupem definovat logistický systém, jeho prvky a vazby. Pomocí 

systémových metod provést analýzu logistického procesu. 

2. Zjištění současného stavu uplatnění prostředků virtuální reality v logistice a navrhnout 

využití těchto prostředků se zaměřením na prezentaci velkého množství dat charakterizující 

vlastnosti prvků a jejich fyzikálních veličin. 

3. Softwarová realizace konkrétního vybraného logistického procesu – logistika přepravy 

v parametrických sítích. Vytvoření modelu zásobovacího řetězce tepla pomocí simulačních 

programů GrafSit a TSit a následný převod výsledků do světa virtuální reality pomocí 

modelovacího jazyka X3D. Navrhnout softwarovou aplikaci pro převedení potřebných  

logistických informací do virtuální reality. 

4. Návrh využití a postup dalšího rozvoje práce. 
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3 Systémová analýza logistických procesů 

3.1 Logistický systém 

Logistický systém, stejně jako obecný systém, se skládá z prvků a vazeb mezi nimi. 

„Systémem rozumíme obecně soubor prvků, mezi nimiž existují vzájemné vazby a jako 

celek má určité sazby ke svému okolí.“ (1)  

Systémem rozumíme množinu   

{ }QKWAS ,,,=           (1) 

A  - množina prvků ( )piai ,...,2,1=  systému S tj. { }paaaA ,...,, 21= , 

W  - množina vstupních veličin jw , { }mwwwW ,...,, 21= , 

Q  - množina výstupních veličin nq , { }nqqqQ ,...,, 21= , 

K - množina vazebních závislostí srk  výstupních a vstupních veličin prvků systému, kde 

indexem s je značen výstupní prvek a indexem r vstupní prvek vazební závislosti. (1) 

V případě logistického sytému jsou prvky a vazby dány činnostmi a procesy spojenými 

s hmotným či nehmotným tokem z místa zdroje do místa spotřeby. Zejména jde o tok 

materiálu (popřípadě služeb), financí a informací, které spolu tvoří celek a vzájemně se 

tyto toky ovlivňují. 

 

 

 

Logistický systém je vytvářen z reálného hospodářského a technického světa pro potřeby 

dalšího poznávání. Tzn. reálný proces je redukován na systém, jehož vlastnosti a struktura 

nás zajímá. Při této redukci mohou být eliminovány některé vlastnosti, které pro nás nejsou 

podstatné. 

ZPRACOVÁNÍ 

SUROVIN 
PŘÍRODA VÝROBA SUROVINA MATERIÁL 

DOPRAVA DOPRAVA DOPRAVA DOPRAVA 

VÝROBEK OBCHOD VÝROBEK ZÁKAZNÍK 

SKLAD SKLAD SKLAD SKLAD SKLAD SKLAD SKLAD 

Obrázek 1 Materiálový tok z místa zdroje do místa spotřeby  
Zdroj: Upraveno( (3) 



Libor Kavka: Logistický proces ve virtuální realitě 
 

2012  20 
 

Při tomto kroku je potřeba rozhodnout o rozlišovací úrovni jednotlivých prvků. V jednom 

případě bude vhodné vytvářet model s nízkou rozlišovací schopností, jindy je třeba zajít do 

úplných detailů. Logistický systém je hierarchický systém a nabízí se rozdělení do 

několika úrovní.  

Makrologistika – se zabývá vzájemnými vazbami mezi 

jednotlivými podniky (rozlišovací úroveň prvek = podnik). 

Mikrologistika – se zabývá vazbami mezi jednotlivými 

útvary, úseky uvnitř podniku. Někdy se také nazývá 

podniková logistika. 

Nanologistika – se zabývá vazbou mezi jednotlivými 

stroji, procesy či činnostmi uvnitř jednotlivých částí 

podniku.  

Vazby logistického systému představují hmotné a 

informační toky mezi jednotlivými prvky. 

Definovat logistický systém znamená definovat strukturu, funkci, činnosti a cíle. 

Systémový přístup představuje komplexní přístup k charakteristice zkoumaného objektu 

logistického systému, k analýze vzájemných vazeb a vztahů jeho prvků včetně interakce 

s vnějším okolím, ve kterém funguje. 

Na rozdíl od přírodních a společenských systémů představuje logistický systém specifický 

druh otevřeného smíšeného systému (multisystému) dynamického charakteru. Tyto 

systémy jsou tvořeny především sociálními, ekonomickými a technickými prvky. Na jejich 

vzájemné součinnosti závisí i efektivnost fungování logistického systému. 

3.2 Víceúrovňové řízení 

Aplikace kybernetického přístupu redukuje realitu na systém vhodný pro potřeby jeho 

řízení. Řekne-li se řízení, znamená to realizaci všech činností potřebných pro řízení. To je 

vytvoření záměru řízení, znalost vlastností řízeného procesu, trvalé sledování stavu 

systému podle výstupních veličin a porovnávání cíle řízení se skutečným stavem, řešení 

postupu a algoritmizace činností k odstranění odchylek od našich záměrů a konečně 

působení dovnitř řízeného systému tak, aby se vzniklé odchylky odstranily. (2) 

 

Makrologistika 

Mikrologistika 

Nanologistika 

Obrázek 2 Úrovně logistického 
systému 
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Vedení podniku

Vedení závodu

Vedení provozu

Řízení technologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu se zásadně doporučuje při analýze rozdělovat řízený systém od řídícího 

systému. I když se všechny prvky obou systémů popisují (popis statických a dynamických 

vlastností) teoreticky stejným matematickým aparátem, tak téměř zásadní rozdíl je v tom, 

že v řízeném systému podniku se pohybují materiály a energie, zatím co v řídicím systému 

se zásadně pohybují signály nesoucí informaci. (3) 

Jestliže můžeme logistiku chápat jako řízení toků, musíme stanovit jednotlivé úrovně 

řízení. Časová dekompozice řízení je na následujícím obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovení cílů a 
algoritmů 

Informace 
z okolí 

Jednání s 
okolím 

Zpracování vstupních 
informací a vytvoření 

řídících příkazů 
 

Informace 
z řízené 

soustavy 

Příkazy 
z řídícího členu 
 

Řízený systém 

 

Obrázek 3 Základní schéma řízení 
Zdroj: Upraveno (2) 

Řízení v reálném čase 
(směna, den) 

Operativní řízení 
        (měsíc) 

     Taktické řízení 
(několik měsíců až rok) 

Strategické řízení 
     (několik let) 

Obrázek 4 Časová dekompozice řízení 
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Strategické řízení - jde o dlouhodobé řízení (na několik let), provádí ho vedení podniku 

na základě strategického plánu rozvoje. Doba řízení je několik let. 

Taktické řízení - jde o střednědobé řízení, ale na dobu kratší než u řízení strategického, ze 

kterého vychází. Provádí ho zejména vedení jednotlivých provozů. Doba řízení je několik 

měsíců. 

Operativní řízení jedná se o krátkodobé řízení. Provádí ho vedení provozu. Doba řízení je 

několik dní až měsíc.   

Řízení v reálném čase je krátkodobé řízení, jde o přímé řízení technologie. Doba řízení je 

směna, den a někdy i méně. 

3.3 Prvky systému 

V obecné rovině může systém obsahovat tři druhy prvků s různými vlastnostmi: 

 Akumulační - umožňuje přechovávat přepravované hmoty 
 Transformační - transformuje tok na jinou kvalitu 
 Dopravní - umožňuje přepravu  

V logistických systémech převládá prvek dopravní, někdy označován jako transportní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé systémové prvky můžeme rozdělit na část vykonávající vlastní činnost a část 

technického zabezpečení. Část vykonávající vlastní činnost ovlivňuje materiálový tok 

(spodní polovina obrázků 5,6 a7).  Aby toho byl prvek schopen, je třeba zajistit potřebnou 

energii a nepotřebnou odvést, jenž je naznačeno v horní části obrázků jako oblast 

technického zabezpečení (horní polovina obrázků 5,6 a 7). 

Obrázek 5 Schéma vnějších vazeb dopravního prvku 
Zdroj: (3) 
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Dalším prvkem v logistických systémech je prvek akumulační, někdy označován  

jako integrační prvek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvky transformační se v logistických systémech zpravidla nevyskytují. Tyto prvky 

nalezneme v systémech, kde se přeměňuje kvalita, např. ve výrobních systémech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak již bylo naznačeno, prvek je nejmenší část systému, u kterého nás zajímají vlastnosti a 

vazby, záleží na rozlišovací úrovni, co jako prvek bude zvoleno. 

3.3.1 Makrologistika 

Při zkoumání vztahů mezi jednotlivými podniky, např. dodavatel – výrobce – odběratel, se 

označuje logistika na této úrovni jako makrologistika. V tomto případě je podnik prvkem 

v systému tržního prostředí a je vázán na další prvky, podniky dodavatelů a odběratelů. 

Obrázek 6 Schéma vnějších vazeb integračního prvku 
Zdroj: (3) 
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Obrázek 7 Schéma vnějších vazeb transformačního prvku 
Zdroj: (3) 
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Zkoumají se vztahy mezi jednotlivými podniky a jejich vazby jsou určeny pomocí 

vstupních a výstupních veličin jednotlivých toků. 

 

Obrázek 8 Vstupy a výstupy prvku systému 
 

3.3.2 Mikrologistika 

Další úrovní v již zmíněné hierarchii je mikrologistika nebo také podniková logistika. Ta 

se zabývá logistickými činnostmi uvnitř podniku. Prvkem systému jsou jednotlivá oddělení 

či provozy v podniku. 

V běžné činnosti podniku dochází k nákupu surovin a polotovarů, které se uskladní pro 

potřebu výroby. Poté se materiál a suroviny ze skladů přepraví k výrobním strojům a 

následně se zkompletují do finálního výrobku. Ten z výrobního skladu putuje do 

distribučních center a ke konečným zákazníkům. Na tomto jednoduchém modelu si 

můžeme označit logistické činnosti v podniku. Nákupem surovin, polotovarů, výběrem 

dodavatelů se zabývá nákupní logistika, řízením výroby výrobní logistika a konečnou 

distribucí distribuční logistika. Dopravou materiálu se v celém řetězci zabývá dopravní 

Suroviny, polotovary 

Finance 

Energie 
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logistika, skladováním a řízením zásob skladová logistika, dále zde probíhá sběr a tok 

informací a následné financování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura podnikové logistiky představuje následující oblasti (podsystémy): (4) 

a) základní oblasti logistiky – zahrnují logistické procesy, které probíhají v každé 

hospodářsky činné organizaci, postupně ve směru materiálového toku. 

 nákupní (obstarávací) logistika 
 výrobní logistika 
 distribuční logistika 

 
b) průřezové oblasti logistiky – zahrnují logistické procesy, které probíhají vždy 

nezávisle na směru materiálového toku a vyskytují se ve všech základních oblastech 

logistiky. 

 dopravní logistika 
 logistické informace 
 skladová logistika 
 tok financí 

Struktura logistických činností je tvořena uzly specifických činností a propojena 

materiálovými a informačními toky. Každý z těchto uzlů představuje samostatnou 

hospodářskou činnost a mohl by fungovat bez vzájemné součinnosti. Ale tam, kde 
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Obrázek 9 Logistika ve výrobním podniku 
Zdroj: Upraveno (3) 
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upřednostňujeme logistický přístup, musíme na tyto činnosti nahlížet se vzájemnou 

svázaností, jako na systém, kde jeden prvek ovlivňuje chování celého systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nákupní logistika (5) 

Nákup lze definovat jako řízení činností organizace spojených se zajištěním vstupů pro 

efektivní práci dalších procesů. 

Zaměstnanci odpovědní za realizaci nákupních činností musí mít odborné znalosti 

v různých oborech (technické, legislativní, jazykové) a zároveň mimořádné osobní 

schopnosti (komunikativnost, morálka, loajalita). 

Předpoklady úspěšného nákupu jsou: 

• dokonalá znalost potřeb organizace 
• flexibilní analýza trhu 
• účelné řízení procesu navazující na vizi, strategii a cíle organizace 
• efektivní práce s dodavateli 

Do nákupní logistiky můžeme zařadit tyto oblasti: 

• Analýza trhu 
• Strategie nákupu 
• Organizace nákupních činností 

 

 Výrobní logistika 

Výrobní logistika zahrnuje problematiku organizování a řízení toků ve výrobě, ale 

i samotný průběh těchto toků. Zabývá se nejen těmi úseky toku, ve kterých dochází 
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Obrázek 10 Vztah základních a průřezových oblastí logistiky podniku 
Zdroj: Upraveno (4) 
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k manipulaci, dopravě a skladování ve výrobě, nýbrž také technologickými pohyby, 

zejména délkou jejich trvání, způsobem zaplňování kapacit a usměrňování toku. Musí být 

tedy úzce spojena s řízením technologických procesů. 

 Distribuční logistika (6) 

Distribuční logistika se zabývá operacemi, kterými se zboží nebo služba dostává z oblasti 

výroby spotřebiteli ve správném množství, kvalitě, ceně, místě a čase. Z hlediska 

podnikové logistiky jsou to zejména aktivity související s přenosem produktů a všech 

rozhodnutí, které se týkají fyzického pohybu zboží a výběru zprostředkovatelů, směrem ke 

konečnému zákazníkovi. 

Základní funkce distribuce: 

• Doprava a přeprava výrobků z místa výroby na místo spotřeby. 

• Skladování výrobků ve všech přechodných částech distribuce až po místo prodeje 

zákazníkům. 

• Nabídka výrobků v místě prodeje. 

• Přeskupování a kompletace výrobků podle přání zákazníka. 

• Prodej výrobků 

• Další doplňkové služby (zasilatelství, instalace, servis atd.) 

 Dopravní logistika (7) 

Doprava ve sféře výroby uspokojuje potřeby vyvolané technologií výroby, dělbou činností 

a zvlášť kooperací mezi jednotlivými fázemi výroby až do finálního výrobku. 

Jednou z nejdůležitějších logistických funkcí ve výrobním podniku je časově 

i kvantitativně orientovaný přísun materiálu. 

Řízení dopravy můžeme rozdělit na: 

vnitřní řízení – vnitropodnikové řízení dopravy, 

vnější řízení – mimopodnikové řízení dopravy. 

Vnitropodniková doprava se uskutečňuje v rámci výrobního procesu většinou 

specializovanými a manipulačními prostředky uvnitř dílen provozoven a závodů.  

Dopravovaný materiál můžeme rozdělit podle skupenství a můžeme ho dále klasifikovat: 

Materiál: – pevný → jednotlivé kusy 
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     → manipulační jednotky 

    → volně ložený materiál 

– kapalný → manipulační jednotky 

  → volně ložený materiál 

– plynný → manipulační jednotky 

  → volně ložený materiál 

Manipulační a přepravní jednotky – bedny, palety, kontejnery apod. 

Doprava – pomocí dopravních prostředků 

Manipulace – pomocí manipulačních prostředků a zařízení 

 Zařízení s přetržitým provozem – zvedáky, jeřáby, vozíky, manipulátory 
 Zařízení s plynulým pohybem – dopravníky, visuté dráhy, skluzy 

 Logistické informace 

Logistické informace jsou informace potřebné pro řízení logistického řetězce a všech 

přidružených činností. Ve skutečnosti se jedná o tok informací, který je většinou 

orientován proti směru materiálového toku. 

 Skladovací logistika 

Skladování je nedílnou součástí každého logistického systému.  Funkce skladování 

v průběhu všech fází logistického procesu je přijímat zásoby produktů a uchovávat je pro 

další plynulé zásobování výroby či odběratelů. 

Hlavní důvody držení zásob a skladování: 

• vyrovnání rozdílu v přísunu a odsunu (rozdíly množství a času) 

• sdružování dodávek 

• ochrana proti nepředvídatelným rizikům (ve výrobě, na trhu) 

• zušlechťování materiálu (sušení, zrání, kvašení – jedná se o produktivní sklady) 

• spekulace 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vstup Identifikace 
 Naskladnění 
Vyskladnění 

Kompletace Výstup 

Doprava Manipulace Manipulace 

Doprava Manipulace Manipulace 

Obrázek 11 Popis toku materiálu při skladování 
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Skladování nachází využití v průběhu celého logistického řetězce od systému zásobování, 

zabezpečení výrobní činnosti až po systému distribuce. 

Sklady lze rozlišit podle požadavku na skupenství skladovaného materiálu. 

 Finanční tok 

Veškeré činnosti zajišťující platbu za poskytnuté zboží či služby. 

3.3.3 Logistika výrobních procesů - nanologistika 

Nanologistika je chápána jako uplatnění logistických postupů u prvků s nejjemnějším 

rozlišením (stroje, pracovní činnosti, výrobní procesy apod.). Jako příklad lze uvést vrtání 

a osazování desek plošných spojů, kde je třeba, aby vrtací hlava či osazovací element, po 

vykonání nejkratší trajektorie, vyvrtal či osadil všechny díry a součástky.   

Pracovní činnosti probíhají na pracovních místech, které vytvářejí určité konkrétní 

podmínky ovlivňující pracovní výkon. Při prostorovém uspořádání provozu musí být 

efektivně vyřešeno rozložení zdrojů provozního systému (pracovníků, zařízení a 

materiálů). 

Plánování uspořádání zdrojů musí respektovat tyto podmínky: 

• Jednoduchá a hospodárná manipulace s materiálem, nástroji a odpadem. 

• Vhodné pracovní prostředí, včetně zajištění hygieny a bezpečnosti práce. 

• Snadná kontrola a řízení procesů. 

U výrobních procesů můžeme rozlišit tři základní systémy prostorového uspořádání. 

• Funkcionální rozmístění (technologické) - všechny činnosti jsou uspořádány podle 
technologické příbuznosti. 
 vhodné pro kusovou výrobu 
 flexibilita produkce – také u zásobování teplem 
 kvalifikovaná pracovní síla 
 delší čas prostupu 
 vysoké náklady na manipulaci 

• Produktové uspořádání (předmětné) - stroje a zařízení jsou uspořádány podle 
posloupnosti operací při výrobě produktů. 
 vhodné pro sériovou výrobu 
 malá flexibilita 
 vysoká časová propustnost 
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 minimální náklady na manipulaci – také u zásobování teplem 

• Smíšené uspořádání je mix technologického a předmětného uspořádání 

3.4 Toky v systému 
Jedním z hlavních cílů logistiky je řízení hmotných i nehmotných toků od místa získání 

surovin přes výrobu až ke konečnému spotřebiteli. Tomuto hlavnímu toku říkáme 

logistický řetězec. Celkový logistický řetězec některých výrobků (tzn. od těžby surovin až 

po dodání a prodej koncovému zákazníkovi), může překračovat hranice podniku, ale i 

hranice států. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 Topologie sítě logistického řetězce 

Převažujícím prvkem v logistickém řetězci je doprava. Jak již bylo výše řečeno, dopravní 

logistika řídí toky v dopravním systému, který také může být označován jako dopravní síť. 

Sítě lze klasifikovat dle různých hledisek. Jedním z možných rozdělení dopravních sítí je 

na:  

 parametrické, kde dopravované množství ve větvi je určeno vlastností 
větve a rozdílem potenciálu a 

 neparametrické, kde dopravované množství ve větvi je závislé pouze 
na množství, které se naloží na dopravní prvek. 

Jiný pohled na rozdělení sítí podle vlastností, je rozdělení podle jejich struktury, účelu 

nebo významu, a to je rozdělení na sítě 

 rozvodné, kde se hmota, energie nebo informace rozvádí z jednoho místa na 
několik míst 

 sběrné, kde se hmota energie nebo informace sbírá z několika míst a dopravuje se 
na jedno místo 

 kombinované vzniklé spojením sítě rozvodné se sítí sběrnou. 

Výrobní 
podnik 

Distribuční 
centrum 

Prodejce 

Velko
obchod 

Velko
obchod 

Koncový 
zákazník 

Koncový 
zákazník 

Koncový 
zákazník 

Koncový 
zákazník 

Dodavatel 
surovin 

Dodavatel 
surovin 

Dodavatel 
surovin 

Doprava 
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V reálných objektech může být spojeno i několik sítí do jedné struktury, což je např. u sítě 

teplovodní, kde se voda jako nositel tepla pohybuje v uzavřené kombinované síti, ale teplo 

se dopravuje ve skutečnosti jako v síti rozvodné. Totéž je např. při rozvodu materiálu na 

několik pracovišť, kdy dopravní prostředek se pohybuje po uzavřené kombinované síti, ale 

rozvážený materiál se pohybuje pouze v síti rozvodné. (8) 

Dopravní síť může být popsána pomocí aparátu teorie grafů. Graf typu síť lze definovat 

jako konečný, souvislý orientovaný nebo neorientovaný, nebo aspoň neorientovaně 

souvislý, acyklický, hranově nebo uzlově ohodnocený graf, ve kterém existuje právě jeden 

takový uzel, ze kterého hrany pouze vystupují a jeden uzel, do kterého hrany pouze 

vstupují. (9) 

3.5 Podstata logistického procesu 
Vlastní podstatou logistického procesu je vztah mezi výrobcem a odběratelem. Jak již bylo 

několikrát zmíněno, z hlediska materiálových toků jde o dopravu a skladování z místa 

výroby (zdroje) k zákazníkovi (do místa spotřeby). To znamená, že zboží, materiál, 

suroviny, součástky, výrobky apod. se téměř vždy vyskladní, naloží se na dopravní 

prostředek a přes dopravní síť se přepraví k cíli – odběrateli, kde se zpravidla opět uloží do 

skladu. 

 

Obrázek 13 Úrovně řízení logistické operace 
Zdroj: (10) 

Z toho vyplývají minimálně dvě důležité úrovně řízení: 
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 Jedna úroveň řízení je vlastní proces vyskladnění, dopravy a uskladnění, což 
zajišťuje dopravní – logistická firma, třeba i zprostředkovaně. Jedná se tedy o 
konkrétní řízení dopravních prostředků, ať již v malé dopravní síti, jako je sklad, 
tak ve velké a rozsáhlé dopravní síti mezi jedním a druhým místem na světě. 

 Druhá úroveň řízení je dohodnutí detailů přepravy. Tzn. zajištění dodavatele, určení 
množství a způsobu dodávky nebo dodávek, uzavření smlouvy, určení termínů, 
kontrola dodaného zboží a nakonec také finanční vyrovnání celé akce. Tato činnost 
je úzce spojenou s dopravou - přepravou. 

Z toho vyplývá důležitý závěr, že logistika je obor o řízení přepravy a v každé řídící úrovni 

(RT, operativní, taktické a strategické) se řeší logistické operace, které této řídící úrovni 

jednoznačně připadají. (10) 

Další důležitou složkou v logistickém procesu je čas. Schéma na obrázku 14 znázorňující 

časový sled realizace jedné ucelené logistické operace, která byla již dříve dojednána 

dvěma subjekty, je z hlediska řízení velice zajímavá. Při zajištění celé akce se jedná vlastně 

o dvě sekvence. 

 

Obrázek 14 Časový průběh logistické operace 
Zdroj: (10) 

 

První sekvence znázorňuje časový sled realizace vlastního zásobovacího řetězce, 

vyskladnění a naložení dodávaného zboží, vlastní doprava a vyložení, a uložení dodaného 

zboží do skladu. Tento proces začíná dohodou o čase dodání a od toho času se odvodí 

načasování dalších činností. Všechny tři časové úseky nemají přesnou dobu trvání, ale jsou 

zatíženy náhodnou složkou. Náhodný průběh doby trvání opakující se dopravy, jak bylo 

několikrát změřeno, má normální rozdělení. Je tedy možné s určitou pravděpodobností 
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určit nejdříve možný okamžik ukončení a tím také nejdříve možný začátek další činnosti. 

Již tímto zjištěním je možné vidět problematiku řízení takového procesu. 

K první sekvenci činností zajištění zásobovacího řetězce přibude ještě činnost spočívající 

v příjezdu vozidla ke skladu a odjezd vozidla po skončení akce na místo určení. Často 

do prostoru firmy. Pro firmu zajišťující přepravu je druhá sekvence činnosti logistického 

řetězce delší o dvě další činnosti a to činnost 1 a 5. (10) 

Dále je provedena podrobnější analýza modelové situace: 

Dva podniky se dohodnou na dodávce zboží. Podnik A je prodávající a zajišťující přepravu 

do skladu podniku kupujícího B. Jedná se o zboží, které je třeba vyskladnit a naskladnit 

pomocí manipulační techniky, pro převoz je volen kamion. 

a) Sekvenční diagram 

popisuje vzájemnou součinnost všech zúčastněných subjektů v čase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekvenční diagram určuje vzájemný časový sled činností, které zajišťují jednotlivé 

subjekty (prodávající A a kupující B).  

b) Diagram řízení 

zobrazuje vazby přímého řízení logistické operace. 

 

Přípravné 
činnosti 

Přípravné 
činnosti 

Vyskladnění 
zboží 

Dohoda vedení  objednávka 

Prodávající A Kupující B 

Vzájemný kontakt dispečerů dohoda podrobností 

Čas 

Převoz zboží 

Naskladnění 
zboží 

 
Platba 

Obrázek 15 Sekvenční diagram logistické operace 
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Z diagramu lze jednoznačně vyčíst, kdo podléhá jakému řízení. Je zde také zohledněna 

úroveň řízení. 

c) Vazby jednotlivých toků 

Materiálový tok modelové logistické operace. 

 

 

Tok financí modelové logistické operace. 

 

 

Informační tok může být rozdělen: 

a) Informace potřebné pro řídící činnosti. 

b) Informace potřebné pro výkon legislativních a administrativních náležitostí. 

Tok přidané hodnoty - je důležité, aby po každém dalším logistickém procesu byla zvýšena 

přidaná hodnota.

Detailní dohoda dispečerů 

Dohoda vedoucích pracovníků 

Ta
kt

ic
ké

 ří
ze

ní
 

O
pe

ra
tiv

ní
 ří

ze
ní

 
R

T 
říz

en
í 

Vedení pod. A 

Dispečer pod. A 

Sklad A 

 Operátor v.voz. A 

Účtárna A 

Řidič 

Kamion Vysokozdvižný v. A 

Vedení pod. B 

Dispečer pod. B 

Sklad B Účtárna B 

 Operátor v.voz. B 

Vysokozdvižný v. B 

Obrázek 16 Diagram řízení logistické operace 

Sklad A V. vozík A Kamion V. vozík B Sklad B 

Obrázek 17 Znázornění materiálového toku 

Účet kupující B Účet prodávající A 

Obrázek 18 Znázornění finančního toku 
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d) Časový průběh logistické operace – Ganttův diagram 

určuje časový průběh a návaznost všech zúčastněných zdrojů logistické operace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Časový průběh pro jednotlivé účastníky 

Tento diagram znázorňuje místo a časový průběh pro jednotlivé položky předchozího 

diagramu. Pro modelový příklad budou uvedeny pouze činnosti řidiče kamionu. 

T0 – Odjezd ze základního stanoviště (parkování vozu). 

T1 – Příjezd ke skladu podniku A.  

T1-T2 – Nakládka zboží. 

T2 – Odjezd od skladu podniku A. 

T3 – Příjezd ke skladu podniku B. 

T3-T4 – Vykládka zboží. 

T4 – Odjezd od skladu podniku B. 

T5 – Příjezd zpět na základní stanoviště. 

Obrázek 19 Ganttův diagram logistické operace 

čas Čas, 
 ze kterého se vychází 

Vedení dohoda 

Dispečeři upřesnění 

S klad A otevření vyskladnění uzavření

Vozík A příjezd vyskladnění naložení odjezd 

Kamion příjezd naložení Jízda                    vyložení odjezd 

vyložení příjezd naskladnění odjezd 

Sklad B otevření naskladnění uzavření

Vozík B 
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Systémová analýza využívá principu systémového výzkumu, teorie systémů a kybernetiky 

při řešení složitých technických, ekonomických a organizačních problémů. Metody 

systémové analýzy vycházejí z matematického modelování, teorie pravděpodobnosti, 

operační analýzy, teorie grafů a jiných exaktních postupů. 

3.6 Metody síťové analýzy 
Metody síťové analýzy vycházejí z grafického znázornění pomocí síťového diagramu 

(grafu). Ten je představován konečnou uspořádanou množinou uzlů, z nichž některé 

dvojice jsou spojeny orientovanými a časově ohodnocenými hranami. 

Základní požadavky při konstrukci síťového grafu: 

1. Síťový graf má vždy jeden počáteční a jeden koncový bod. 

2. Každá hrana (činnost) je jednoznačně určena jedním počátečním a koncovým 

uzlem. 

3. Síťový graf musí správně zachycovat závislost mezi jednotlivými reálnými 

činnostmi. 

4. Graf nesmí obsahovat cyklus. 

5. Žádná činnost nemůže být zahájena dříve, než jsou ukončeny všechny činnosti, 

které jí předcházejí. 

  

Sklad B 

Sklad A 

Základní 
stanoviště 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 čas 

místo 

Obrázek 20 Časový průběh pro jednotlivé účastníky 
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3.6.1 Metoda kritické cesty (CPM-Critical Path Method) 

Hranově orientovaný síťový graf: 

[ ]QHUGs ,,=               (2) 

Kde U je množina uzlů: }{ nji uuuuuU ,...,,,...,, 21=  

H je množina orientovaných hran: ( ){ }jiUjUijiH <∈∈= ,,:,  

Q je množina incidenčních relací udávající směr orientace hran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzel grafu představuje okamžik zahájení nebo ukončení činnosti. Při analýze pracujeme 

s číselnými časovými charakteristikami. (6) 

Dále je potřeba definovat časové rezervy operací:  

Celková časová rezerva:   

ij
i

E
j

Lijij
C
ij tTTtttR −−=−−= )0()1(

          (3) 

představuje množství času, o který lze posunout danou činnost, aniž by byly ovlivněny 

navazující činnosti.  

Volná časová rezerva: 

ij
i

E
j

E
V
ij tTTR −−=                                    (4) 

i j 

TE
i TL

i TL
j TE

j 

tij
 ti

(0) tj
(0) 

tj
(1) ti

(1) 

Doba trvání 
činnosti tij 

Nejdříve možný 
termín realizace 

uzlu (i) 

Nejpozději 
přípustný termín 
realizace uzlu (i) 

nejdříve možný 
termín ukončení 

činnosti (i,j) 

nejpozději přípustný 
termín ukončení 

činnosti (i,j) 

nejdříve možný termín 
zahájení činnosti (i,j) 

nejpozději přípustný 
termín zahájení 

činnosti (i,j) 

Obrázek 21 Grafický popis dvou uzlů metody CPM 
Zdroj: Upraveno (6) 
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udává množství času, o který může být daná činnost prodloužena nebo zkrácena, aniž by 

tím ovlivnila jiné činnosti v síťovém grafu. 

Nezávislá časová rezerva: 

 ( )0;max ïj
i

E
j

E
N
ij tTTR −−=          (5) 

je doba, o kterou může být činnost prodloužena nebo posunuta, aniž by došlo k ovlivnění 

jakékoliv činnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet můžeme provádět buď v síťovém diagramu, incidenční maticí nebo řešením 

v tabulce analýzy rezerv. 

Postup řešení v síťovém grafu: 

1. Fáze (postup vpřed): 

Výchozím uzlem je vždy počáteční uzel (s nejnižším indexem)  

a pro něho platí  
zpE ttT == )0(

1
1  kde ZPt  je čas zahájení řízené akce. Další uzly lze vypočítat 

dle následujících vztahů:  

i
Ei Tt =)0(  ;             (6) 

 ijij ttt += )0()0( ;           (7) 

)(max ),( ij
i

Eji
j

E tTT += −           (8) 

pro ni ,...,3,2=  a 1,...,2,1 −= nj . 

TE
i = ti

(0) TL
i TE

j TL
j = tj

(1) 

RC
ij = tj

(1) - ti
(0) -tij 

RV
ij = TE

j – TE
i -tij tij 

RN
ij = TE

j – TL
i -tij 

tij 

tij 

tij 

Obrázek 22 Znázornění časových rezerv 
Zdroj: Upraveno (6) 
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2. Fáze (postup vzad): 

Výchozím uzlem je poslední uzel (s nejvyšším indexem) a dále je předpoklad: 

10
nn

n
L

n
E ttTT ==== λ   kde n  je poslední uzel síťového grafu a λ je plánovaný termín 

dokončení akce. A další postup je dle vztahů  

j
Lj Tt =)1(

;            (9) 

ijji ttt −= )1()1( ;                        (10) 

)(min ),( ij
j

Lji
i

L tTT −= +                      (11) 

 pro   1,2,..,2,1 −−= nni  a  2,3,...,1, −= nnj . (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto metodu má implementovanou i použitý program GrafSit a program TSit. 

3.6.2 Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technoque) 

Metoda pracuje jako CPM s hranově orientovaným síťovým grafem, ale uplatňuje 

stochastický přístup. Na rozdíl CPM vychází z předpokladu, že dobu trvání činností lze 

odhadnout jen s jistou pravděpodobností. V důsledku toho lze očekávat s větší či menší 

pravděpodobností realizaci projektu ve stanovených termínech. 

Metoda trvání dob vychází z ß rozdělení, a to je charakterizováno střední hodnotou, 

směrodatnou odchylkou a disperzí. 
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Obrázek 23 Určení kritické cesty metodou CPM 
Zdroj: Upraveno (6) 
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Střední hodnota:  

6

4 bma
te

++
=                       (12) 

Směrodatná odchylka: 

6

ab
te

−
=δ                        (13) 

Disperze: 

( )
36

2

2
2 ab

Mte

−
==δ                       (14) 

kde 

m … je nejpravděpodobnější 

odhad trvání činnosti, 

a … optimistický odhad 

trvání činnosti, 

b … pesimistický odhad 

trvání činnosti. 

 

Těchto odhadů metoda PERT využívá a má opět dvě fáze: 

1. fáze: 

Výpočet se zahajuje počátečním uzlem, jehož nejdříve možná realizace se rovná době 

zahájení řízení akce: zpE ttT == )0(
1

1  a dále se počítají hodnoty nejdříve realizovatelných 

uzlů podle následujících vztahů: 

i
Ei Tt =)0(  ;                       (15) 

ijij ttt += )0()0(
 ;                      (16) 

 )(max ),( ij
i

Eji
j

E tTT −= − ;                     (17) 

kde ni ,..,3,2=  a 1,...,2,1 −= nj . 

)(max 22
),(

2
teij

i
Tji

j
T EE

δδδ += −                      (18) 

  a               m                b 

Obrázek 24 Rozložení časového průběhu 
Zdroj: Upraveno (6) 
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kde 2
teijδ - disperze činnosti i,j; 

       i
TE
2δ  - disperze termínu nejdříve možné realizace uzlu i; 

       j
TE
2δ  - disperze termínu nejdříve možné realizace uzlu j. 

2. fáze: 

Ve druhé fázi se postupuje od koncového uzlu síťového grafu. Ztotožní se nejdříve možný 

termín realizace s nejpozději přípustným a s plánovaným dokončením akce: 

10
nn

n
L

n
E ttTT ==== λ . 

Dále se pokračuje dle vztahů:  
j

Lj Tt =)1( ;                       (19)  

ijji ttt −= )1()1(
;                        (20) 

)(min 22
),( teij

j
Tji

i
L L

T δδ += + ;                     (21) 

kde 1,2,...,2,1 −−= nni  a 2,3,...,1, −= nnj . 

)(max 22
),(

2
teij

j
Tji

i
T LL

δδδ += +                      (22) 

kde      i
TL

2δ  - disperze termínu nejpozději přípustné realizace uzlu i; 

 j
TL

2δ  - disperze termínu nejpozději přípustné realizace uzlu j.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě výpočtu kritické cesty lze metodu PERT použít k analýze pravděpodobnosti změn 

uzlů v uzly kritické. Tato pravděpodobnost lze vyjádřit na základě vztahu: 
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Obrázek 25 Určení kritické cesty metodou PERT 
Zdroj: Upraveno (6) 
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R
LE

TTT

LE RTT
u

δδδ

−
=

−

−
=

22
 ;                     (23) 

kde  R – interferenční rezerva. (6) 

Metodu lze použít i pro analýzu pravděpodobnosti dodržení realizace zadaných termínů.
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4 Virtuální realita v logistice 

4.1 Úvod do virtuální reality 

Virtuální realita (VR) je počítačově generované 3D prostředí, do kterého se může uživatel 

vnořit a účastnit se okolního dění ve virtuálním světě v reálném čase. Z hlediska 

informatiky je VR způsob zobrazení složitých informací, manipulace a interakce uživatele 

s nimi pomocí počítače. Důležitou vlastností je vyvolání pocitu ponoření se do prostředí 

generovaného počítačem. 

Podle možností vnímání uživatele můžeme VR rozdělit na tři stupně (11): 

1. Pasivní 

- uživatel může pozorovat, vnímat co se děje v prostředí VR. Scéna kolem něj se může 

měnit tak, že má pocit, že se pohybuje, ale nemůže tento pohyb měnit. 

2. Aktivní 

- na rozdíl od prvního stupně, může uživatel samostatně zvolit pohyb v prostředí VR. 

(Např. chůzí, létáním, plaváním apod.) 

3. Interaktivní 

- nejvyšší stupeň, dovoluje prozkoumat a měnit prostředí VR. (Např. uchopit předmět, 

přenést ho apod.) 

Stupeň proniknutí do světa VR je ovlivněn lidskými smysly, na které působí technické 

zařízení napojené na uživatele a řídící počítač. 

Největší část lidského vnímání (asi 80%) je tvořena zrakem. Proto virtuální systémy 

vytvářejí trojrozměrný prostor a přitom zachovávají základní zákonitosti zobrazení-

perspektivu a osvětlení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRTUÁLNÍ 
BRÝLE 

MOZEK 

POČÍTAČ 

Zpracuje 
informaci 

Informace 

Informace zobrazená na 
displeji brýlí 

Světlo 
Nervové 
impulsy 

OKO 

Obrázek 26 Generování a vnímání trojrozměrného obrazu 
Zdroj: (32) 
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Stereofonní nebo kvadrofonní zvukový systém vytváří prostorový zvuk ovlivňující další 

 lidský smysl sluch.  

 

 

Hmatový vjem se přenáší na účastníka VR pomocí speciálních oděvů se snímači polohy 

těla a pneumatickými senzory, vyvolávající určitý odpor při nárazu, uchycení, přetížení 

apod. 

 

 

 

 

 

 

 

Použití těchto prostředků a generování scény v reálném čase navodí téměř dokonalou iluzi 

skutečného světa. 

VR lze realizovat i bez speciálních zařízení, byť v pocitově méně intenzivní formě, za 

použití monitoru a myši. 

 

4.2 Druhy aplikací VR 

Pohlcující VR (Immersive VR) 

Jejím cílem je co nejvíce uživatele vtáhnout do světa VR a oprostit ho od vjemů 

skutečného reálného světa, a to především za použití speciálních technických prostředků, 

Zdroj zvuku 
Generuje zvuk 

REPRODUKTOR 
SLUCHÁTKA 

Světlo 
UCHO 

Tlaková vlna 

Zvuk 
POČÍTAČ 

Obrázek 27 Generování a vnímání prostorového zvuku 
Zdroj: (32) 

NERVY 

Hmatové vjemy 
Protitlak na 

kůži 

Vedou vzruchy od 
receptorů do mozku.  

POČÍTAČ 
Generuje 

informaci dotyku 

VIRTUÁLNÍ 
RUKAVICE 

 
Z informace si sestaví 

obraz 

MOZEK 

Obrázek 28 Generování a vnímání hmatového smyslu 
Zdroj: (32) 
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jako jsou helma se stereoskopickými brýlemi a stereofonními sluchátky, datovými 

rukavicemi, snímači polohy uživatele, prostorovými ukazovacími zařízeními. 

Rozšiřující VR (Augmented VR) 

Informace ze skutečného světa jsou kombinovány a doplněny prvky virtuální reality. 

Uživatelé používají speciální brýle, přes které je normálně vidět a do nich je současně 

promítán obraz s doplňujícími virtuálními objekty. (12)  

Promítaná VR (Projected VR) 

Předem nasnímaná obrazová a zvuková data jsou promítána do prostoru kolem uživatele. 

V ideálním případě jsou to stěny a strop místnosti, v jednodušším případě monitor 

počítače. Možnosti interakce jsou značně omezené. 

Distribuovaná VR (Distributed VR) 

VR se stává prostředkem komunikace mezi více uživateli. Jedno virtuální prostředí je 

sdíleno více uživateli. Každý uživatel je pro ostatní účastníky viditelný svým  avatarem. 

(13) 

4.3 Využití virtuální reality 

Využití virtuální reality pro potřeby logistiky se nabízí ve třech základních rovinách: 

Vizualizace – je vytvořen obraz skutečného světa, který může být díky prostředkům VR 

přehlednější a dostupnější. Do reálného světa nijak nezasahujeme ani na základě podmětů 

z obrazu ve VR. 

 

. 

 

 

 

Simulace – je vytvořen model skutečného světa, na němž se ve VR provádí zásahy a 

předpokládá se stejná reakce ve světě skutečném. Testuje se tedy reakce obrazu ve VR a až 

po splnění očekávání se provedou adekvátní zásahy na reálném zařízení. 

Obrázek 29 Schéma principu vizualizace ve VR 

Realita Obraz ve VR 

Vizualizace 
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Řízení – opět vytvořen model s tím, že zásahy provedené ve VR ovlivní reálnou soustavu. 

Tedy přímá obousměrná interakce modelu s realitou. 

 

 

 

 

 

4.4 Specifika systémů virtuální reality 

Pro správnou iluzi virtuální reality je třeba dodržet některé základní postupy, které využívá 

3D počítačová grafika.  Mezi základní metody patří zobrazování prostorových objektů, 

tvorba prostorových scén, manipulace s objekty, detekce kolizí, zjednodušování scén a 

zobrazování v reálném čase. Tyto metody jsou aplikovány pro obrazovou stránku scény 

(obraz nejvíce působí na vnímání člověka). Doplněním systému pro vytvoření virtuální 

reality jsou různé periferní zařízení, které rozšiřují o zvukové, hmatové, popřípadě čichové 

vjemy. 

Pro systémy VR jsou důležité tyto vlastnosti: 

Práce v reálném čase - generování scén, obrazu, zvuku a interakce by mělo probíhat 

v reálném čase, popřípadě takovou rychlostí, aby se nestala rušivou. Minimální rychlost 

obrazu se udává 25 snímků za sekundu. Minimální rychlost opakování snímků by měla být 

dodržena i na úkor snížení kvality obrazu.  

LOD (Level of Detail) – používá se ke zjednodušení scény na základě snižování úrovně 

detailů jednotlivých objektů. Při snižování vzdálenosti mezi pozorovatelem a objektem 

dochází ke zvyšování stupně LOD (vykreslí se více detailů). 

 Model řízení 

Realita 

Obraz ve VR 

Simulace 

Obrázek 30 Schéma principu simulace ve VR 

Realita Model řízení 

Řízení 

Obrázek 31 Schéma principu řízení ve VR 
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Trojrozměrný obraz – pro vnímání trojrozměrného obrazu člověkem je nutné přivést ke 

každému oku jiný obraz vzdálený od sebe na rozteč lidských očí (asi 7 cm). Vzniklé 

rozdíly v obrazech dávají hloubku obrazu a mozek ji potřebuje pro zpracování třetího 

rozměru. Pro tyto účely se používají helmy (HMD), které mají miniaturní LCD display pro 

každé oko zvlášť. Další možností je použití střídavého zakrývání levého a pravého oka 

nebo použití polarizačních nebo barevných filtrů. 

Billboard – je další prvek pro zjednodušování generované scény. Jedná se o plošný objekt, 

na kterém je namapován rastrový obraz. Tento billboard se stále otáčí směrem 

k pozorovateli, který stále vidí bitmapový obraz. Takto lze zjednodušit trojrozměrný objekt 

např. strom, pozorovatel vždy vidí plošný obraz stromu natočený proti němu. 

Navigace – je důležitá pro orientaci ve VR prostoru. Uživatel se může při větší míře 

vnoření do virtuálního prostoru snadno ztratit, proto je nutné vytvořit způsob snadné 

orientace. Základním prvkem získání orientace je definování podlahy a pozadí, tím se 

výrazně zvýší přirozená orientace. 

Pro vlastní navigaci lze rozdělit VR systémy podle způsobu ovládání a vnímání vlastní 

postavy, a to na systémy, kdy uživatel je přímým účastníkem VR světa, tak jako světa 

reálného (vidí, slyší, vnímá stejně jako v reálném světě) nebo je zastoupen virtuální osobou 

– Avatarem. Avatar reprezentuje svého uživatele jednak konkrétními rozměry (neprojde 

úzkými prostory, naráží do předmětů) a jednak jde o vizáž, kterou vnímají ostatní uživatelé 

virtuálního světa. 

Ovládání scény je řešeno několika způsoby. V první řadě je třeba určit činnost, kterou 

chceme provádět. Mezi základní činnosti patří chůze. Pohyb je určen pouze po podložce 

(většinou zde působí gravitace a jiné fyzikální zákony), nelze procházet jinými předměty 

(pokud není určeno jinak). Další činností je létání. Zde neplatí gravitace a pohyb je 

umožněn ve všech směrech, předměty zůstávají neprůchozí. K důležitým činnostem patří 

také režim zkoumání. V tomto režimu lze předměty procházet, manipulovat s nimi a 

spouštět další akce definované nad objektem. (12) 

Jiným pohledem na ovládání pohybu ve scéně je výběr jednotlivých činností (menu). U 2D 

systémů je řešení jednoduché, vytvoří se menu, tak jak je známe z jiných aplikací.  U  3D 

systémů je situace složitější, neboť je uživatel vždy v jiném místě scény a jiném režimu. 

Existují dvě možnosti vložení menu. 
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1. Pevné místo ve scéně (World Fixed – WF).  Má ve scéně pevné neměnné „strategické“ 
místo. 

2. Pevné místo v pohledu (View Fixed – VF). Přidává se do pohledu uživatele, ať se 
nachází v jakémkoliv místě ve scéně a dívá se jakýmkoliv směrem. (13) 

Interaktivita - uživatel může přímo reagovat na události, může manipulovat s předměty, 

může spouštět další akce apod. 

Výběr a manipulace s objekty – virtuální realita umožňuje nejen prostor prozkoumat 

(chůze, létání, otáčení), ale také  objekty vybírat nebo manipulovat s nimi. Objekty mají 

předem definované vlastnosti pro svou manipulaci (zda lze předmět uchopit, zda lze 

předmět ohýbat, mačkat či jinak deformovat apod.) Jelikož jde o virtuální prostor, je 

možností výběru objektu celá řada. Celý proces výběru objektu se dá rozložit do tří částí: 

1) označení objektu k výběru, 2) potvrzení výběru a na závěr 3) zpětná vazba výběru. 

 

Obrázek 32 Proces výběru objektu 
Zdroj: Upraveno (13) 

Tyto části celkového příkazu výběru lze realizovat těmito způsoby:  

 

Obrázek 33 Možnosti procesu výběru ve VR 
Zdroj: Upraveno (13) 
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Také manipulace s objektem se skládá z několika dílčích částí. Jedná se nejprve o výběr 

objektu, jeho uchopení, vlastní manipulace a uvolnění objektu.  

 

Obrázek 34 Proces manipulace s objektem 
Zdroj: Upraveno (13) 

Vlastní manipulací rozumíme změnu pozice nebo změnu orientace (popřípadě obojí). 

 

Obrázek 35 Možnosti procesu manipulace s objektem ve VR 
Zdroj: Upraveno (13) 
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Detekce kolizí – uvnitř virtuálního světa mohou předměty vzájemně kolidovat. Vzájemná 

kolize může způsobit další akce nebo řetězec návazných akcí. Nejprve je důležité určit, zda 

došlo k vzájemnému kontaktu virtuálních objektů.  Protože objekty mohou mít velmi 

složité tvary, bylo by velmi komplikované vyhodnotit kontakty a kolize na složitých 

plochách. Proto se objekty ohraničují do jednoduchých geometrických tvarů – obálek 

(bounding volume). Základní testy se provádí na těchto obálkách (pro jednoduchost 

výpočtu), a když je výsledek testu kladný, proběhne výpočet na konkrétním složitějším 

tvaru. Pomocné ohraničující obálky můžeme rozdělit do několika typů: koule, AABB, 

OBB, k-DOP. 

Tabulka 1 Přehled typů bounding volume 

Koule (Sphere) – je invariantní vůči rotaci. Kvádr AABB ( Axis-Aligned Bounding 

Box) – kvádr ohraničující objekt 

orientovaný podle souřadnicových os. 

 
 

Orientovaný kvádr OOB (Oriented 

Bounding Box) - kvádr orientovaný tak, aby 

objem byl co nejmenší. 

Orientovaný rovnoběžnostěn k-DOP (k-

Discrete Orientation Polytop) – průnik 

několika pásů v prostoru určuje tzv. 

polytop. 

 

 

 

Ke zrychlení výpočtu také pomáhá hierarchické řazení jednotlivých objektů při testu kolizí. 

Jednotlivé obálky několika objektů se vnořují (obalují dalšími jednoduchými tvary - 
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obálkami) do nadřazené obálky, která sjednotí několik jednoduchých dílčích tvarů. Vzniká 

tak stromová (hierarchická struktura), která se nazývá graf scény. 

 

Obrázek 36 Hierarchie obálek objektů a její graf. 

Rychlost zobrazování dále závisí na charakteristice předmětů - zda jsou pevné 

(neproniknutelné pro další předměty), či zda jimi může jiný předmět proniknout. V případě 

simulace reálného světa se mohou předměty po kolizi odrazit, prohnout, pokrčit dle 

fyzikálních zákonů. 

Multimedia – součástí virtuální scény bývá i prostorový zvuk, jelikož sluch je druhým 

nejvnímavějším smyslem člověka. Stejně jak dochází k modelování obrazové scény, tak 

dochází k simulaci zvukového vlnění v daném VR světě. Zvuk se od pevných předmětů 

odráží, jinými látkami se šíří.  Pro simulaci zvukového pole jsou vypracovány 

geometrické, fyzikální a statistické metody. (12)  

 

Obrázek 37 Ukázka šíření zvuku 
Zdroj: (12) 

Zvukové vjemy také umožňují přenášet informace o daném předmětu či akci (skřípání, 

cinkání, pípání apod.) Ve scénách VR lze použít video sekvencí jako textur. 

 

Auto

Karoserie

Kolo1 Kolo2

kolo3 Kolo4

Střecha
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4.5 Současné aplikace virtuální reality využité v logistice 
Využití VR představuje realistickou simulaci dat, objektů a prostředí, která může mít 

interaktivní, přirozený a intuitivní způsob manipulace, otevírající velké možnosti použití 

v logistických systémech. 

Základní oblast využití VR v logistice jsou: (14) 

a) Návrh projektů a vytváření konceptů 
b) Simulace produktů 
c) Trénink operátorů 
d) Operativní užití 

 

Ad a) Návrh projektů a vytváření konceptů 

Využití VR při návrhu uspořádání výrobní 

haly a skladovacích prostor ještě před 

zahájením výstavby objektu. Nejprve se 

vyprojektuje hala, následně proběhne 

optimalizace toků pomocí simulací a 

nakonec se vytvoří model ve VR. Tento typ 

úloh lze řešit komerčním softwarem např. 

Simul8, Witness apod. Uvedené 

programové balíky umí kromě modelování 

a simulací také vygenerovat trojrozměrnou 

animaci řešeného problému. 

Ad b) Simulace produktů 

 

Obrázek 39 Využití VR při vývoji nových automobilů 
Zdroj: (15) 

Před výrobou nového drahého zboží (automobil, dům) je vytvořen virtuální model na přání 

zákazníka a až po jeho schválení a doladění se vyrobí. (Výroba modelu je několikanásobně 

Obrázek 38 Návrh výrobní haly 
Zdroj: (34) 
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levnější než úpravy hotového výrobku). Ještě před výrobou je možné otestovat funkčnost 

výrobku, jeho design, ergonomii apod. 

(16) 

Ad c) Trénink operátorů 

Do této kategorie patří skupina 

trenažérů pro úspěšné zvládnutí  řízení 

složitých dopravních prostředků a 

různých strojů.  

Na trenažérech se lze naučit, jak základní ovládání stroje, tak i ovládání při kritických 

podmínkách. (Špatné počasí, havárie, požár apod.). Dalším vužitím může být nacvičení  

sestavování složitých prvků, nebo trénování 

činností v nedostupných podmínkách, kdy 

operátoři nepracují se skutečným modelem, ale 

s modelem ve VR. Při těchto činnostech je však 

třeba vyšší stupeň interaktivity, protože 

s jednotlivýni částmi virtuálního modelu je třeba 

manipulovat. 

   Ad d) Operativní užití 

Do této skupiny jsou řazeny ostatní aplikace 

využívající VR k operativnímu rozhodování, ale i dlouhodobějšímu řízení. Kombinace 

skučnosti a virtuální reality může pomáhat při orientaci ve skladu a vyhledání zboží, 

umožní zapojovat součásti podle virtuálních scén apod.  Zobrazování  a vizualizace veličin 

pro snadnější rozhodování a řízení. 

 

 

 

 

 

Obrázek 40 Letecký simulátor TL – 159 
Zdroj: (35) 

Obrázek 41 Práce s modelem ve VR 
Zdroj: (36) 

Obrázek 42 Zobrazování diskrétních hodnot ve 
VR 

Zdroj: (33) 
Obrázek 43 Vizualizace pomocí 3D pohoří 

Zdroj: (37) 
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4.6 Aplikace VR v logistických procesech 

Logistika je chápána jako služba, která se zabývá koordinací, synchronizací, řízením a 

optimalizací všech procesů souvisejících s výrobou, dopravou a prodejem různých druhů 

zboží. Proto i zde nalezneme výše uvedené typové modely pro uplatnění virtuální reality. 

 

 

 

 

Možnost uplatnění VR v jednotlivých článcích logistického řetězce. 

Nákup – nákupčí si může prohlédnout virtuální model polotovaru, ještě před potvrzením 

objednávky, popřípadě udělat jeho testy (např. na obrázku 45 na mechanické namáhání 

pomocí matlabu a virtual reality toolboxu). 

 

 

 

 

 

Doprava – na mapovém podkladu je možné vytvořit prostorový model intenzity provozu a 

podle něho řídit směr pohybu dopravce tak, aby potřebné díly byly včas dopraveny do 

výrobního skladu. 

Výroba – dává možnost prozkoumání výrobního technologického celku pomocí virtuální 

reality. Top management nemusí do provozu, na poradě si prohlédne postup prací na 

určitém výrobku. Ve výrobě se může uplatnit také smíšená realita, kde zaměstnanec 

sestavuje skutečné díly pomoci schématu ve virtuální realitě. 

Nákup Doprava Výroba Manipulace Sklad 
Prodej a 

zákaznický servis Doprava 

Řízení 

Obrázek 44 Logistický řetězec 

Obrázek 45 Ukázka prostředí virtual reality toolbox 
Zdroj: (38) 
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Přeprava a manipulace – zde se nabízí použití 

trenažérů a simulátorů pro různé dopravní 

prostředky a manipulátory, k nacvičení běžných 

úkonů, tak i nebezpečných a nestandardních. 

(Nouzové přistání pilota, jízda s nákladem velkých 

rozměrů apod.) Můžeme zde zařadit „natrénování“ 

jeřábníka, při manipulaci s nákladem nadměrných 

rozměrů, do prostoru do kterého nevidí apod. Po zvládnutí operace na virtuálním modelu, 

uloží data pohybu jeřábu a použije pro reálnou automatickou manipulaci.  

Skladování a identifikace – zde je možnost použít virtuální realitu jako převodník 

čárkového kódu nebo RFID kódu na konkrétní virtuální předmět, o kterém budeme mít při 

dostatečném toku informací stále přehled, (např. stav konkrétního automobilu ve výrobě - 

zájmový předmět je nastříkán na červeno a má namontovaná čtyři kola). 

Prodej a zákaznický servis – konečný zákazník si může prohlédnout výrobek ještě před 

zhotovením, navrhnout změny a úpravy. Je rovněž možné vytvořit virtuálního průvodce, 

který naučí majitele s výrobkem správně zacházet. 

Řízení – desítky až stovky měřených veličin můžeme převést do virtuálního 

trojrozměrného světa a tam s větším přehledem a orientací rozhodneme o dalším řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 46 Virtuální model nakládání 
kontejnerů 

 

 

řídící člen 

řízená soustava  
ssssoustava 

ovládání získávání 

informací 

výstupní veličiny  y vstupní veličiny  u 

řízení v delším časovém intervalu 

Obrázek 47 Schéma řízení ve VR 
Zdroj: Upraveno (3) 
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5 Logistika zásobování teplem 

Z širokého spektra uplatnění virtuální reality v logistice byla pro potřeby této práce 

vybrána oblast přepravy hmotných toků v parametrických sítích. Konkrétně přeprava 

tepelné energie z centrálního zásobování od výrobce ke spotřebiteli. Teplo bylo vybráno 

pro své specifické vlastnosti.  

5.1 Zásobování zákazníka teplem 

Z pohledu uživatele je teplo zcela samozřejmé a je-li člověku zima nebo potřebuje-li teplou 

vodu, jde a otočí ventilem radiátoru či baterie vodovodu. Uživatel (koncový zákazník) 

nevnímá způsob výroby, cestu dopravy nebo množství tepla, ale řídí se pouze svou 

potřebou nebo pocitem. 

Zajímavá situace nastává ve městech, kde se teplo vyrábí v teplárně a rozvádí se ke 

koncovým zákazníkům. Hlavním úkolem společností zabývajících se výrobou a distribucí 

tepla je v co největší možné míře uspokojit zákazníka, tzn. dodat teplo ve správný 

okamžik, ve správném množství na konkrétní místo z vynaložením přiměřených nákladů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takto vzniká zásobovací řetězec tepla, který začíná „výrobou“ tepla v teplárně, dále jeho 

rozvodem pomocí parovodní, horkovodní nebo teplovodní potrubní sítě až ke koncovým 

zákazníkům. Tato koncepce odpovídá schématu zdroj → síť → spotřeba. 

Obrázek 48 Zásobovací řetězec rozvodu tepla 

Teplárna Distributor Koncový zákazník 

Zásobovací řetězec rozvodu tepla 
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Obrázek 49 Schéma zdroj-síť-spotřeba 
    Zdroj: Upraveno (8) 

Zdroj (výroba) tepla může být centrální pro celou síť, nebo může být do distribuční sítě 

zapojeno více zdrojů (myšleno více zdrojů pro hromadnou výrobu tepla umístěné v jiných 

lokalitách). Jak již bylo řečeno, teplo je dopravováno pomocí distribuční rozvodné sítě. 

Tato síť může být spravována buď stejnou společností vlastnící i zdroje tepla nebo 

samostatnou obchodní společností. V tomto případě samostatná obchodní společnost 

nakupuje teplo od výrobce a částí své distribuční sítě dodává svým koncovým zákazníkům. 

Předávání tepla mezi výrobcem a distributorem (velkoobchod) a dále mezi distributorem a 

zákazníkem (maloobchod) probíhá v předávacích a výměníkových stanicích. 

 

 

 

 

Na takto vzniklý logistický řetězec můžeme nahlížet jako na řetězec dopravující běžné 

zboží, jen je potřeba vzít v úvahu jistá specifika přepravy tepla. Teplo nelze jednoduše 

přepravit v potrubí, k tomu je potřeba teplonosné látky (nosné médium), na které teplo 

navážeme.  

 

 

 

 

 

Obrazně tedy teplo „naložíme“ na teplonosnou látku a dopravíme na místo překládky. 

Tímto místem je buď výměníková stanice, kde se teplo „přeloží“ nebo místo spotřeby, kde 

Zdroj Síť Spotřeba

Výroba Spotřeba Doprava Překládka Překládka Překládka Doprava Doprava Doprava 

výroba           doprava          prodej   nákup                    doprava – distribuce    prodej 

teplo teplo teplo teplo 

Zásobovací 
řetězec 2 

Zásobovací 
řetězec 1 

Výroba Spotřeba Doprava Překládka Překládka Překládka Doprava Doprava Doprava 

výroba           doprava          prodej   nákup                    doprava – distribuce    prodej 

Obrázek 50 Schéma zásobovacího řetězce 

Obrázek 51 Zásobovací řetězec tepla 
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se teplo „vyloží“. Nicméně i po této operaci se musí teplonosná látka vrátit k dalšímu 

použití do místa výroby. 

Další nedílnou součástí je zajištění ekonomických a finančních náležitostí. S tím souvisí 

plánování, měření spotřeby, fakturování, placení atd. 

5.2 Základní pojmy v oblasti distribuce tepla 

Teplo – vnitřní energie, kterou látka může získat nebo odevzdat, popřípadě přeměnit na 

jiný druh energie. Jednotkou je Joule [J]). 

Teplota – je fyzikální veličina vyjadřující teplotní potenciál vůči nulovému potenciálu, což 

je absolutní nula (-273 0C). (8) 

Tepelný výkon (příkon) – množství tepla spotřebovaného (dodaného) za časový interval.   

Jednotkou je J.s-1, čili Watt [W]. 

Soustava centralizovaného zásobování teplem (SCZT) – soustava tvořená ústředními 

zdroji tepla (základními a špičkovými, tepelnými sítěmi, předávacími stanicemi a vnitřním 

zařízením. (17) 

Rozvod tepla – soubor zařízení pro dopravu, akumulaci, přeměnu a dodávku tepla. (17) 

Tepelná síť – soubor zařízení pro dopravu tepla od zdrojů k odběratelům, popřípadě k 

propojení zdrojů tepla mezi sebou. (17) 

Předávací stanice – zařízení pro úpravu parametrů teplonosné látky na hodnoty 

požadované vnitřním zařízením; zpravidla je v ní instalováno zařízení pro měření a 

regulaci dodávky tepla odběrateli nebo většímu počtu odběratelů. (17) 

Objektová předávací stanice (OPS) – předávací stanice umístěná na vstupu do teplem 

zásobovaného objektu (zúčtovací jednotky); obsahuje obvykle směšovací smyčku vody pro 

vytápění a ohřívací zařízení teplé vody. (17) 

Tepelná přípojka část tepelné sítě, kterou se teplo dodává z rozvodné tepelné sítě nebo 

přímo ze zdroje odběrateli. (17) 

Tepelná hustota – poměr tepelného příkonu uvažované oblasti k ploše oblasti (MW/ha). 

(17) 
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Tepelné ztráty – energie odcházející z energetického procesu nebo ze zařízení, jejíž využití 

je v současné době technicky nemožné nebo ekonomicky neúnosné (vždy je nutno stanovit 

hranice procesu přeměny). (17) 

5.3 Technologie zásobování teplem  

Teplo – forma energie látek, která nemůže být dopravována ani měřena přímým způsobem. 

Teplo může být přenášeno vedením, prouděním nebo zářením. Proto je nutné teplo 

přenášet pomocí teplonosné látky, na kterou teplo navážeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka autora: 

Je třeba zdůraznit, že problematika přenosu tepla je značně složitější, než je naznačeno na 

předchozím schématu. Mezi jednotlivými prvky, které na sebe vzájemně tepelně působí,  

dochází k přestupu tepla, ne jenom prouděním, ale i přímým vedením a zářením. Pro další 

výpočty bude vycházeno z kalorimetrické rovnice a zákonu zachování energie.  Byť tento 

přístup není z fyzikálního hlediska přesný, pro modelování je dostačující. Dále je 

předpokládáno, že teplonosné látky mezi sebou chemicky nereagují a nedochází ke změně 

skupenství.  

Za zákona o zachování energie lze předpokládat, 

ř é é
 . [J]                  (24) 

Teplo lze vypočítat ze vztahu 

. . ∆ ,                       (25) 

Přijaté 
teplo 

Odevzdané 
teplo 

Proudění teplonosné 
látky 

 

Obrázek 52 Schéma přenosu tepla 
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kde 

   …Množství přeneseného tepla [J], 

…Hmotnost přepravované látky [kg],  

  …Měrná tepelná kapacita [J.kg-1.K-1], 

∆  …Rozdíl teplot [K]. (18) 

Z výše uvedeného vztahu vyplývá, že množství dopravovaného tepla závisí na konkrétní 

teplonosné látce (měrná tepelná kapacita), hmotnosti (množství) dopravené látky a 

rozdílem teplot. Za kvantitativní je považována změna množství látky pro dopravu tepla a 

za kvalitativní je považována změna teploty teplonosné látky. 

5.3.1 Výroba tepelné energie 

Na začátku dodavatelského řetězce je výroba tepla pro dálkové zásobování tepla. Tepelná 

energie se vyrábí především spalováním paliva v kotlích, kde se tepelná energie předává 

nositeli tepla, což je většinou voda nebo pára. Tepelné zdroje mohou být: 

• Teplárny – většinou vyrábí tepelnou a elektrickou energii, kde je kapacita zdroje 

aspoň 35 MW.  

• Výtopny – samostatné výrobny tepla pro 10 až 35 MW určené pro zásobování 

městských obvodů, sídlišť a průmyslových závodů. 

• Okrskové kotelny – nejjednodušší zdroje o výkonu 3až 10 MW. 

• Zvláštní zdroje tepla – různé zdroje odpadního tepla, spalovny, ale i ekologické 

zdroje (geotermální, sluneční apod.). 

Rozdělení zdrojů podle druhu spalované látky 

• Pevné látky – uhlí, koks, biomasa (štěpka, obilí)  

• Kapalné látky – olej, 

• Plynné látky – zemní plyn, metan. 

Ze systémového hlediska je zajímavé rozdělení podle využitelné kapacity zdroje: 

• Základní – převážná kapacita zdroje je využita během celého roku 
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• Špičkové – kapacita se využívá při vysokém odběru tepla, který nelze pokrýt ze 

základních zdrojů. 

Zdrojů může být připojeno do sítě víc, zdroje mohou být různých výkonů a mohou být 

připojeny v různých místech rozvodné sítě. 

5.3.2 Distribuce tepelné energie 

Rozvod tepelné energie probíhá prostřednictvím distribučních sítí a předávacích stanic. Pro 

teplonosnou látku je tato distribuční síť zároveň rozvodná i sběrná, tedy kombinovaná. 

 

Obrázek 53 Schéma distribuce tepla 

Ze zdroje je energie rozváděna pomocí primární tepelné sítě k předávacím stanicím a 

přímým odběratelům. V této části tepelné sítě má proudící médium nejvyšší teplotu. Další 

část je sekundární tepelná síť, která rozvádí tepelnou energii z předávacích stanic 

k odběratelům, většinou k jejich objektovým předávacím stanicím. Zde má médium již 

nižší teplotu. V objektových předávacích stanicích se připravuje teplá voda a topné 

médium dle požadovaných parametrů. Terciální tepelná síť je zpravidla vnitřní rozvod 

v domě k jednotlivým zákazníkům (do jednotlivých bytů). Každá předávací stanice použitá 

v řadě k dodávce tepla od zdroje ke spotřebiteli se označuje označit jako stupeň. 

 Rozdělení tepelných sítí podle: (8) 

1. provozního tlaku: 

• nízkotlaké – max. tlak do 0,05MPa 

• středotlaké – tlak od 0,05 do 9MPa 

• vysokotlaké – tlak nad 9MPa 

2. podle druhu teplonosné látky: 

• vodní   

Primární 
tepelná síť

Zdroj 
(teplárna)

Sekundární 
tepelná síť

Předávací 
stanice

Terciální 
tepelná síť

Objektová 
předávací

stanice

Zákazník Odběr
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voda 

palivo 

3τ  

3τ

1τ
4τ

2τ
32 ττ 〉21 ττ 〉 43 ττ 〉

a) horkovodní – teplonosnou látkou je voda ohřátá na teplotu 110°C-180°C a tlaku 

1,6MPa-2,5MPa. Většinou jde o primární distribuční sítě vedoucí od  zdrojů k předávacím 

stanicím. Oběh vody je zajištěn cirkulačními čerpadly. 

b) teplovodní – teplonosnou látkou je opět voda ohřátá na max.110°C a tlaku do 1,6MPa. 

Distribuce probíhá stejným způsobem jako u horkovodní soustavy. Je určena většinou pro 

sekundární části sítě, pro distribuci tepla mezi předávací stanicí a odběrateli. 

• parní – teplonosnou látkou je vodní pára (max. 240°C a 1,8MPa), která je 

dodávána k přímému odběru do průmyslových podniků nebo nepřímo 

upravována a předávána v předávacích stanicích.  Proudění páry 

v distribučních sítích zajišťuje její tlaková energie. Po odevzdání tepla se 

vrací kondenzát (asi 60°C) kondenzátním  potrubím menšího průměru než 

je parní potrubí. Proudění kondenzátu zpět ke zdroji je zajištěno pomocí 

čerpadel, popřípadě samospádem nebo tlakem kondenzátu. 

 

 

 

 

 

 

 

3. podle způsobu doplňování teplonosné látky: 

• uzavřené 

• otevřené 

• polootevřené 

4. podle napojení zdroje: 

• přímé 

• oddělené (izolované) 

• polooddělené 

Obrázek 54 Princip dvoustupňového rozvodu 
Zdroj: (8) 
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5. podle způsobu dopravy teplonosné látky: 

• s přirozeným oběhem 

• s nuceným oběhem 

• s kombinovaným oběhem 

6. podle počtu paralelních potrubí: 

• jednotrubkové – pára se pouští přímo do vody 

• dvoutrubkové – nejběžnější 

• třítrubkové – pro samostatné vedení tepla a teplé vody 

• čtyřtrubkové – pro velmi časově odlišnou spotřebu tepla 

7. podle geometrického tvaru: 

• větvené 

• radiální 

• mřížové 

• okružní 

• kombinované 

 

 

8. podle způsobu uložení: 

• do teplovodních kanálů, kanál plní funkci ochranou i izolační 

zdroj 

zdroj 

zdroj 

zdroj 

zdroj 

zdroj 

zdroj 

zdroj 

radiální 

radiální 

okružní 

mřížová 

Obrázek 55 Typy sítí 
Zdroj: (8) 
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• do kolektorů nebo technických chodeb 

• do země bezkanálovým způsobem (izolace pórobetonem nebo 

pěnobetonem) 

• jiné typové řešení (azbestocementová chránička, umělohmotná chránička, 

předizolované potrubí) 

Množství a kvalita přenášené tepelné energie je také závislá na požadavcích zákazníka, 

který může mít specifické požadavky např. pro potřeby technologie výroby nebo jsou 

určeny bezpečnostní normou (např. bezpečná teplota teplé vody a oteplení radiátorů 

vzhledem k možnosti opaření a popálení osob). 

V distribuční síti je nutné počítat se ztrátami v rozvodech. Ztráty jsou způsobeny 

nedokonalostí izolace potrubí a následného prostupu tepla do okolí a také únikem 

teplonosných médií vlivem netěsnosti, zvlášť u radiátorů v místě spotřeby. 

5.3.3 Spotřeba tepelné energie 

Aktuální spotřeba tepelné energie je ovlivněna mnoha faktory. Hlavním faktorem jsou 

povětrnostní vlivy, dále převažující typ odběratelů, časové období apod. 

Hlavní typy odběratelů jsou: 

Průmyslové podniky a výroba – využívají tepelnou energii k technologickým účelům, 

mohou požadovat specifické vlastnosti a odběr může být výrazně nerovnoměrný. Tepelná 

energie je rovněž využívána k přípravě teplé vody a k topení.  

Byty – zde je využívána tepelná energie na přípravu teplé vody a na vytápění bytů. 

Občanská vybavenost – jsou to úřady, obchody, školy atd. Teplo se využívá k přípravě 

teplé vody a vytápění objektů. 

V souvislosti s rozvodem tepelné energie je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že v průběhu 

dne se mění spotřeba tepla podle jednotlivých typů odběratelů. 
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Obrázek 56 Průběh spotřeby tepla během dne podle typu odběratelů 
Zdroj: (19) 

V delším časovém horizontu se projeví výrazný vliv počasí na spotřebu tepla. Lze vyjádřit 

typickou závislost spotřeby tepla v průběhu roku s procentuálním podílem spotřebované 

energie na otop, přípravu teplé vody a ztráty.  

 

Obrázek 57 Typický průběh roční spotřeby tepla 
Zdroj: (19) 
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5.3.4 Plánovaní kapacit 

Každý zdroj je konstruován na určitý plánovaný výkon. Celková aktuální potřeba tepla v 

celé zásobovací síti nesmí převýšit celkový výkon zdrojů, a to včetně tepelných ztrát. Proto 

je nutné vytvořit plánovaný odběrový diagram spotřeby. Tento odběrový diagram 

(plánování spotřeby) musí stanovit každý významnější odběratel. Na základě těchto 

naplánovaných odběrů je třeba určit plánovaný odběrový diagram pro celou distribuční 

společnost. Ta do svého plánu musí započítat všechny potřeby svých odběratelů a také 

připočítat tepelné ztráty rozvodné sítě a zařízení. Stejným způsobem si musí počínat i 

výrobce (popř. výrobci), kteří zajišťují výrobu tepla dle plánovaného odběrového diagramu 

všech svých odběratelů. Tyto plánované odběry bývají zpravidla závazné a za jejich 

nedodržení se většinou platí sankce, a to jak v případě neodebrání tepla za příslušný časový 

interval, tak i odebrání více než stanovuje odběrový plán. Sestavení odběrového plánu není 

jednoduché, poněvadž mimo plánované odběry tepla (např. pro výrobu) zde významnou 

roli hraje i špatně odhadnutelné odběry na vytápění a ohřev TV, které výrazně závisí na 

charakteru počasí. 

Pro plánování kapacit zdrojů pro výrobu tepla je možné zvolit jednu ze strategií. Podle 

Malinžáka lze kapacitní strategii rozdělit do tří kategorií. 

 

Obrázek 58 Kapacitní strategie 
Zdroj: Upraveno (20) 

 Strategie „WAIT AND SEE“ je založena na vyčkávání, kapacita výroby je menší než 

objednané kapacity odběru. Tato strategie dovoluje zvýšit kapacitu výroby až po kapacitu 

odběru a dále vyčkává. Pro zásobování teplem není tato strategie vhodná, jelikož výroba 

nemusí pokrýt objednávku. Opačnou filozofii zastává strategie „PREEMPT OF 

COMPETATION“. Tato strategie spočívá v přebytku zdrojových kapacit, všichni 

zákazníci budou plně zásobeni a ještě zbývá kapacitní rezerva. Nevýhodou je investice do 

nevyužitých kapacit. Kompromisem mezi těmito dvěma strategiemi je strategie SNAKE. 
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Tato výrobní strategie, vždy navýší výrobní kapacity nad kapacitu odběru a dále vyčkává, 

až dojde postupem času k nedostatku zdrojů. Dojde k oscilaci výrobních kapacit kolem 

plánovaných odběrových kapacit. (20) 

Odběratelé mohou mít i jiné požadavky než dodání tepla v požadovaném množství a čase. 

Může to být požadavek na specifickou teplotu, speciální teplonosnou látku apod., z důvodu 

potřeby pro speciální výrobní technologie. I tyto speciální požadavky zákazníků musí být 

brány na zřetel při plánování kapacit. 

5.3.5 Financování 

Součástí celkového logistického přístupu k problematice zásobování teplem je také 

sledování toku financí. Financování je založeno na platbě zákazníků za dodanou tepelnou 

energii. Převážná většina centralizovaných dodávek tepla v České republice probíhá podle 

vertikálně integrovaného systému. Většinu činností logistického řetězce zajišťuje jedna 

energetická firma, od výroby až po distribuci k zákazníkům. 

Trendem poslední doby je oddělit výrobu a distribuci tepelné energie a umožnit vstupu na 

trh konkurenčním podnikům. Liberalizace trhu s teplem je však složitější než liberalizace 

trhu s plynem nebo s elektrickou energií. (21) 

Náklady na výrobu a distribuci tepelné energie můžeme rozdělit: 

Investiční náklady na nové kapacity jsou převážně náklady na výstavbu nových zdrojů a 

na vybudování nových distribučních větví sítě včetně její infrastruktury. 

Fixní náklady na provozní zařízení jsou náklad na služby, energie a platy, které nejsou 

závislé na množství vyrobeného a spotřebovaného množství tepla. 

Náklady závislé na množství vyrobeného tepla. Jsou to především vstupní suroviny, palivo 

apod. 

Mimořádné náklady na nestandartní situace a události např. poruchy, havárie. 
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5.3.6 Tok informací 

Informace jsou nezbytnou součástí pro vhodné řízení řetězce zásobování teplem. Na 

základě získaných nebo naměřených informací lze ovlivňovat řízenou soustavu. Informace 

lze rozdělit do několika kategorií, podle hierarchie celého řídicího systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace potřebné pro řízení zdroje a sítě – informace o potřebném aktuálním tepelném 

výkonu pro řízení zdrojů, provozní informace o tlakových teplotních a průtokových 

parametrech pro řízení sítě. Tyto informace jsou zpracovávány v centrálním dispečinku, 

který zajišťuje i komunikaci s dodavateli a odběrateli o stavech v síti. 

Informace potřebné pro zajištění objednávky – informace o cenách, smlouvách 

s odběrateli a dodavateli. 

Informace potřebné pro určení skutečné spotřeby – informace o odebraném teple 

spotřebitelem. Jedná se o měření výstupních parametrů pro fakturaci. Tyto informace 

nemají vliv na řízení sítě, ale pouze pro výpočet ceny dle smluvních podmínek. 

  

Obrázek 59 Schématické znázornění řízení SCZT 
Zdroj: Upraveno (19) 
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6 Modelování tepelných sítí  

6.1 Modelování tepelných sítí s využitím programu TSit a GrafSit  

Ještě před vlastním modelováním scén ve virtuální realitě je třeba získat nebo nasimulovat 

jednotlivé vlastnosti a veličiny tepelné sítě. Pro modelování průtoků v sítích byly použity 

programy GrafSit a TSit. (22) Program GrafSit je určen pro výpočet průtoků v jednotlivých 

větvích sítě a tlaků v jednotlivých uzlech sítě. Program TSit je doplněn o výpočet teplot 

v jednotlivých uzlech, množství předaného tepla a množství ztrátového tepla ve větvích 

sítě.  

Princip modelování tepelných sítí se skládá ze dvou základních částí: 

V první části se počítá a modeluje proudění teplonosné látky, bez ohledu kolik přenáší 

tepla. Na počátku je třeba stanovit strukturu sítě - určit vzájemné propojení jednotlivých 

bodů (uzlů) sítě, určení orientace proudění v jednotlivých větvích sítě a místa připojení 

zdrojů. Vlastní vypočet poměrů v síti probíhá v uvedených programech na základě 

jednoduchých fyzikálních vztahů. 

1. Atkinsonův zákon   

∆ .                          (26) 

kde 

∆ …přírůstek nebo úbytek tlaku [Pa], 

…průtočné množství [m3.s-1], 

… odpor větve [kg.m-4], 

…stupeň volený podle typu proudění. 

Kde stupeň n volíme podle typu proudění. Někdy je tento zákon označován jako „Zákon 

úbytku“. (23) 

2. I. Kirchhoffův zákon                                (27) 

∑ 0    

kde 

…průtočné množství [m3.s-1]. 
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Suma průtočného množství do uzlu vtékajícího a vytékajícího se musí rovnat nule. 

3. II .Kirchhoffův zákon 

∑ . ∑ 0                         (28) 

kde 

…průtočné množství [m3.s-1], 

… odpor větve [kg.m-4], 

… tlak na zdroji [Pa]. 

Suma úbytku tlaků ve větvích a tlaků na zdrojích se v nezávislém okruhu musí rovnat nule. 

Pro určení průtoku je třeba určit odpory proudění R ve větvích a určit potřebný stupeň 

výpočtu n. Odpor proudění lze označit jako velikost třecích sil působící proti tekoucímu 

mediu.  V rovných úsecích se jedná o třecí odpory vyvolané třením jednotlivých vrstev 

proudícího média a dále místními odpory způsobené zaoblením potrubí, překážkou či 

zúžením průřezu. Celkový odpor větve je dán součtem těchto odporů. 

ý ∑ 	 ř í ∑ 	 í í [kg.m-4]                   (29) 

Třecí odpory jsou závislé na typu proudění. Pokud vrstvy proudícího média klouzají klidně 

ve směru proudění, jedná se o laminární proudění. V tomto případě je úbytek potenciálu 

lineární a stupeň n je 1. Pokud vrstvy proudícího média vybočují ze směru, tvoří shluky a 

víry, jedná se proudění turbulentní. V tomto případě je volen kvadratický výpočet a stupeň 

n je 2. Určení typu proudění není zcela jednoduché, protože závisí na mnoha parametrech, 

především na rychlosti proudění, viskozitě proudící látky, průřezu a tvaru kanálu, ve 

kterém médium proudí. Také přechod mezi laminárním a turbulentním proudění není 

jednoznačný, ale tvoří jakousi přechodovou oblast. V této přechodové oblasti může stupeň 

n nabývat hodnot v rozmezí mezi 1 až 2. 

Pro určení typu proudění je třeba zjistit Reynoldsovo číslo: 

.                         (30) 

kde 

D…charakteristický rozměr průřezu [m], 

v…střední rychlost proudění [m.s-1], 
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ν… kinematická viskozita [m2.s-1]. 

Reynoldsovo číslo je bezrozměrné. Vypočítané Reynoldsovo číslo Re porovnáváme s 

kritickou hodnotou Rekr = 2320. Pro Re < Rekr je proudění laminární a při Re > Rekr je 

turbulentní.  Jak již bylo zmíněno, toto porovnání není přesné, protože existuje přechodová 

oblast (Re =1800 - 4000), kde typ proudění není jednoznačný. Pro většinu výpočtů však 

tento způsob určení typu proudění postačuje. 

Tlakovou ztrátu lze vyjádřit vztahem: 

Δ . .    [Pa]                  (31) 

kde 

ξ.. ztrátový součinitel, 

ρ… hustota [kg.m-3], 

v.. střední rychlost proudění [m.s-1]. 

Ztrátový součinitel vyjadřuje ztráty a lze ho vyjádřit vztahem pro kruhový průřez kanálu: 

.                      (32) 

kde 

λ… součinitel tření, 

l…délka kanálu [m], 

d… vnitřní průměr kanálu [m]. 

Součinitel tření λ je bezrozměrný součinitel λ. Obecně závisí na Re čísle a poměrné 
drsnosti omočených ploch ε . 

λ = f ( Re, ε )                       (33) 

U jednotlivých typů proudění se mění velikost součinitele tření i jejich závislosti. Proto se 

pro výpočet třecího součinitele pro různé typy proudění používají jiné vztahy. (8) (23) 

Také je třeba umístit zdroj tlaku. Skutečný zdroj není zadán pouze velikostí dodávaného 

tlaku, ale také svou statickou charakteristikou (závislosti velikosti dodávaného tlaku a 

protékajícího množství). Při modelování zdrojů můžeme zadat jejich statickou 

charakteristiku pomocí koeficientů regresní funkce. Po zadání těchto hodnot program 
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umožňuje výpočet jednotlivých průtoků q v každé větvi a potenciál (tlak) p u každého 

uzlu. Takovým způsobem jsou namodelovány průtoky teplonosné látky. 

Ve druhé části dojde k výpočtu dodaného (popřípadě odevzdaného) tepla programem 

programu TSit. U každé větve je třeba doplnit tepelnou ztrátu x (%). U větví, které 

charakterizují přívodní a odvodní potrubí teplonosné látky, se jedná o nechtěné tepelné 

ztráty, naopak u větví, které charakterizují spotřebu tepla, se jedná o podíl přenosu tepla 

spotřebiteli. V téhle fázi modelování tepelné sítě je třeba doplnit údaje o výstupní teplotě 

zdroje. Program na základě zadaných hodnot zajistí výpočet teplot t v jednotlivých uzlech.  

Dále program umožňuje výpočet konkrétního tepla Q pro všechny větve. Výpočet vychází 

již z uvedeného vztahu (25), pro ilustraci je vztah znovu zopakován: 

. . ∆    [J;kg;j.kg-1K-1;K]                   (34) 

Je nutné také zadat údaje o teplonosné látce, především měrnou tepelnou kapacitu c. Tím 

jsou poměry v tepelné síti vypočteny a namodelovány. Nutno podotknou, že těmito 

programy (GrafSit a TSit) lze modelovat jen statické vlastnosti sítí. 

 

Obrázek 60 Ukázka prostředí programu TSit 
Zdroj:Program TSit (22) 
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Vzhledem k velkému počtu sledovaných veličin, může být i relativně jednoduchá tepelná 

síť značně nepřehledná. Využitím prostředků virtuální reality lze situaci zpřehlednit a 

zlepšit vypovídací hodnotu modelu. 

 

Obrázek 61 Princip převodu simulovaných dat tepelné sítě do VR scény 
 

V praxi se vychází z naměřených a vypočtených hodnot z provozních měření. V místě 

výroby nebo v předávací stanici je měřen tlak, teplota a rychlost proudění nebo průtok 

teplonosného média. Tyto údaje jsou měřeny duplicitně jak na vstupu, tak na vratné větvi. 

Všechna tato měření probíhají v každém předávacím nebo odběrném místě celé sítě. 

Obsluha velínu má neustále na panelu velké množství údajů, podle kterých se musí nebo 

může rozhodnout. Pro interpretaci mnoha údajů měřených veličin je možno opět použít 

zobrazení ve scéně virtuální reality. 

6.2 Modelování tepelných sítí pomocí VR 

Modelování tepelných sítí pomocí VR můžeme rozdělit do dvou kategorií: 

1. Modely reprezentující skutečné rozměry a geometrické tvary sítě a jejich prvků. 

Tyto modely využívají projektanti, architekti, geometři apod. Jedná se o modely 

sestavené v systémech jako je např. CAD, GIS. Uvedené modely pak mohou 

sloužit jako součást projektové dokumentace, součást digitálních map i 

s vymezením souřadnic uložení v terénu. Sdružením těchto dat do jednoho VR 

modelu by mohla vzniknout projektová dokumentace v jednom VR formátu. 

V takovém modelu by se dalo procházet jednotlivými místy sítě, technici by měli 

možnost poznat místo a způsob opravy, ještě před skutečným zásahem v terénu 

apod.  
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2. Modely reprezentující jiné vlastnosti než geometrické (např. technologické) jsou 

vytvořeny na základě jiných souvislostí. Popisují chování objektů a zkoumají 

vzájemné závislosti požadovaného sytému na základě naměřených nebo 

vypočtených veličin a zjištěných zákonitostí. 

 

V modelech je využito VR scén v jazyce X3D, proto se možnosti modelování vztahují na 

tento jazyk. Důvody volby, popis a konstrukce scén je popsána v samostatné kapitole. 

Návrhy zobrazování VR scén pro využití při modelování a provozování tepelných sítí 

můžeme rozdělit: 

a) Změna velikostí a barev geometrických těles 

Velikost, barva nebo průhlednost základních geometrických těles je ovlivněna vlastnostmi 

a velikostí sledovaných parametrů a veličin. Například první 

měřená veličina může ovlivňovat výšku tělesa, druhá měřená 

veličina může ovlivnit podstavu tělesa a třetí veličinu může 

reprezentovat barva tělesa. Tělesa mohou být ve virtuálním 

prostoru rozložena podle skutečných vzdáleností do 

mapového pole, ale mohou být také účelně rozložena pro 

snadnější a přehlednější zobrazení pro obsluhu. Pro zobrazení 

takového typu jsou k dispozici základní geometrická tělesa 

(krychle, kvádr, válec, kužel, koule). Jejich vzájemnou 

kombinací můžeme vytvořit reprezentaci různých veličin a 

stavů.  V našem případě je možno použít kužel, kde průměr 

podsta

vy bude velikost průtoku teplonosné 

látky v místě měření, výška kuželu 

bude znázorňovat rozdíl teploty 

vstupního a výstupního média a 

barva bude zobrazovat, zda 

odpovídá velikost dodaného tepla 

původním plánovaným odběrům. 

Jednotlivé geometrické tvary jsou zasazeny do mapového podkladu dle umístění 

výměníkové stanice v místě, kde jsou naměřeny zobrazované hodnoty. Samozřejmě stejně 

Obrázek 63 Využití těles k 
zobrazování veličin 

Obrázek 62 Rozmístění těles na mapovém podkladu 
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jako můžeme použít různé geometrické tvary, můžeme libovolně určit, která měřená nebo 

vypočítaná veličina bude ve scéně zobrazována, dle zájmu a potřeb obsluhy. Pro základní 

geometrické tvary jsou v jazyce X3D uzly Box, Cone, Cylinder a Sphare.  

b) Zobrazením plochy „tvořící krajinu“  

Přihlédnutím k modelovacímu jazyku X3D lze využít tří možností modelování 

prostorových ploch. 

1) První možností je výškové pole – jedná se o plochu, kde každému bodu pravidelné 

mřížky je přiřazena výšková hodnota. Výhodou je jednoduchá realizovatelnost, 

kdy je naměřená veličina v podobě hodnot postupně přiřazována jednotlivým 

prvkům mřížky. Tuto možnost můžeme využít pro vyváření pravidelných 3D 

grafů, ale nehodí se pro situace, kdy body v mřížce nejsou pravidelně 

rozestoupeny. V takových případech musíme zvolit jiný typ plochy, protože 

nejsme schopni definovat bod mimo základní mřížku. Tento způsob zobrazení 

využívá uzlu ElevationGrid.  

 

Obrázek 64 Využití výškového pole pro prezentaci dat 
2) Druhou možností je množina na sebe navazujících ploch – každá plocha je 

definována minimálně třemi body.  Vyžaduje větší množství dat, jelikož každý bod 

je definován všemi souřadnicemi, které reprezentují zájmové hodnoty. Oproti 

minulému případu, zde můžeme vytvořit bod i s výškovou hodnotou kdekoli. 

Nevýhodou této možnosti je ztížené mapování barev a nemožnost využití 

průhlednosti pro část dílčích ploch. V X3D lze realizovat uzlem IndexedFaceSet. 
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3) Třetí možností je použití NURBS ploch – jedná se o interpolované zaoblené 

plochy. Určitou nevýhodou může být interpolace výškových hodnot, čímž můžou 

vzniknout v určitých místech nepřesnosti. Pro realizaci tohoto způsobu je v jazyce 

X3D  uzel  NurbsPatchSurface. 

 

Obrázek 65 Ukázka NURBS plochy vytvořené pomocí jazyka X3D 
c) Změnou vzdáleností mezi objekty 

Tato možnost využívá zněny vzdáleností mezi objekty na základě sledovaných hodnot a 

parametrů. Například hodnotu tlaku převedeme na výšku, která bude mezi objektem a 

podkladem (např. mapa).  

 

Obrázek 66 Ukázka změny vzdálenosti mezi objekty a podkladem 
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Čím bude objekt výše nad podložkou, tím větší je v tomto místě zobrazovaná veličina, 

v našem případě tlak. Viz obrázek 66.  Oproti dříve uvedenému výškovému poli, může být 

objekt umístěn v jakémkoliv místě, bez vázání na základní mřížku podkladu. Pro řešení 

tohoto způsobu zobrazení vystačíme s uzlem Transform určeným pro běžnou manipulaci 

s objekty (posouvání, otáčení apod.). 

Samozřejmě lze tyto způsoby prezentace dat ve výsledné VR scéně kombinovat, aby bylo 

dosaženo co největší přehlednosti a názornosti. Lze také kombinovat prvky reprezentující 

skutečné rozměry s prvky reprezentující hodnoty veličin. Uplatnění zde také nachází 

uplatnění použití textur na objekty, pro získání větší názornosti. Například texturování 

mapovým podkladem. 

 

Obrázek 67 Úprava NURBS plochy texturováním mapovým podkladem 
Zdroj: Textura mapa (24) 

Zobrazená scéna na obrázku 67 připomíná souvislou hornatou krajinu, kde výškou hory 

může být znázorněna spotřeba tepla v jednotlivých částech města. Pro snadnější orientaci 

byla plocha vyplněna texturou mapy města.  

Na dalším příkladu na obrázku 68 je znázorněno použití objemových těles a NURBS 

plochy. Geometrické objekty jsou postaveny na různých vrcholech plochy, která 

znázorňuje tlakový potenciál. Vzájemné vazby jsou znázorněny válcovými tvary, jenž 

reprezentují rozvodnou síť. Průměr těchto válcových objektů je dán velikostí průtoku 

teplonosného média. Tvar a rozměr geometrických objektů představuje další veličiny 

potřebné pro řízení systému zásobování teplem. Tímto způsobem je možné pomocí 

virtuální reality zobrazit mnoho dalších parametrů (ekonomických, provozních, 

poruchových apod.) 
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Obrázek 68 Ukázka kombinace objemových těles a NURBS plochy 
 

Další možností je využití průhlednosti a kombinace několika NURBS ploch. V ukázce na 

obrázku 69 je prezentován tok (modrá barva) v ploše reprezentující odpor sítě (hnědá 

barva). 

 

Obrázek 69 Ukázka kombinace NURBS ploch a průhlednosti 
 

Na obrázku 70 je ukázka převedení modelu vytvořeného v programu TSit do scény ve 

virtuální realitě. Jednotlivé uzly jsou znázorněny malou koulí označenou číslem uzlu. Tlak 

v jednotlivých uzlech je reprezentován vzdáleností od podkladu a teplota v daném uzlu je 
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zobrazena barvou. Větve jsou znázorněny válcovými objekty, jejichž průměr naznačuje 

velikost průtočného množství.  V tomto případě zobrazení je důsledně zachována struktura 

sítě. 

 

Obrázek 70 Převedení modelu programu TSit do VR scény 
 

Výškové pole hodnot (Obrázek 71) lze použít i k zobrazení namodelovaných velikostí 

tlaků v jednotlivých uzlech v programu TSit. Převedením hodnot z jednoduchého příkladu 

z tohoto programu, může vzniknout vygenerovaná scéna ve VR. 

 

Obrázek 71 Využití výškového pole pro prezentaci hodnot programu TSit 
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 Velikost složky tlaku je znázorněna výškovou hodnotou v místě uzlu a dále jsou různé 

hladiny velikostí tlaku odlišeny různou barvou. Uživatel může být rychlým přehlédnutím 

VR scény informován o stavu tlaku v síti. 

 

Obrázek 72 Zobrazení sítě toku teplonosného média 
Na obrázku 72 je zobrazena scéna ve VR, která znázorňuje velikost průtoku teplonosného 

média. Na první pohled je zřejmé, kterými větvemi proudí nejvíce a kterými nejméně 

média. Aby velikost nebyla zkreslena perspektivou, je možné se ve scéně pohybovat nebo 

využít přednastavených pohledových míst. Tato pohledová místa jsou v jazyce X3D 

realizována uzlem Viewpoint. 

 

Obrázek 73 Příklad prezentace spotřeby a průtoků tepla v jednotlivých částech města 
Zdroj: Mapový podklad (24) 

Další příklad na obrázku 73 je doplněn o kopcovité útvary znázorňující předávaný tepelný 

výkon ve výměníkových stanicích. Pro doplnění prostorových informací je zobrazen 

podklad s mapou daného místa, tím lze velmi snadno jednotlivá místa rozpoznat a 

identifikovat. Kopcovité tvary jsou realizovány pomocí uzlu NurbsPatchSurface  a 

následně rozměry upraveny pomocí parametru scale.  
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Na následujícím obrázku 74 je opět zobrazena spotřeba tepla v jednotlivých částí města. 

Množství tepla v uzlu je zadané velikostí podstavy a výška představuje teplotu. Průměr 

propojovací cesty znázorňují průtoky tepla mezi jednotlivými místy. 

 

Obrázek 74 Příklad prezentace spotřeby tepla v jednotlivých částech města 
Na těchto příkladech je možné zjistit, že se zobrazení scény částečně odpoutává od reálné 

struktury a vytváří virtuální svět měřených veličin, které jsou významné pro řízení. 
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6.3 Aplikace modelů na konkrétním městě 

6.3.1 1. Stupeň dekompozice – město jako celek z pohledu výrobce a 

provozovatele tepelné sítě 

Teoretické úvahy můžeme aplikovat na konkrétní případ centrálního zásobování teplem ve 

městě. Pro tuto práci bylo vybráno město Přerov. Výrobu tepelné energie zajišťuje 

teplárna, která disponuje čtyřmi vysokotlakými kotli, které mohou spalovat černé a hnědé 

uhlí, popř. i biomasu a jedním záložním kotlem plynovým. Nejvýznamnější odběratelé jsou 

distribuční společnost Teplo, Precheza Přerov, Přerovské strojírny, Technické služby a 

Meopta Přerov. Vybraným průmyslovým podnikům dodává teplárna páru o speciálních 

parametrech, upravovanou pro použití v náročných výrobních technologiích. Teplárna 

zároveň zásobuje více jak 14 000 domácností teplem a teplou vodou.  

 

Obrázek 75 Město Přerov rozděleno na oblasti podle typu spotřeby tepla 
Zdroj: Mapový podklad (24) 

Teplárna je situována v západní části města na levém břehu řeky Běčvy. Páteřní trasy 

dálkového systému jsou tvořeny převážně parovody, výjimečně horkovody. Pro podmínky 

modelování jsem rozdělil místa spotřeby podle charakteru odběrného místa na průmyslové 

podniky, občanskou vybavenost a bytové potřeby. V takto rozdělených oblastech se průběh 

spotřeby mění dle charakteristického chování v těchto objektech. Na obrázku 75 je mapový 
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podklad města Přerova s vyznačenými oblastmi - červeně je vyznačeno umístění teplárny, 

šedomodře jsou označeny oblasti především s průmyslovým charakterem, žlutě centra 

města především s objekty pro občanskou vybavenost a oranžovohnědou barvou oblasti 

určené k bydlení. Takové rozdělení je vhodné k návrhu nebo rekonstrukci páteřních 

tepelných sítí vzhledem alokaci jednotlivých spotřebitelů. Z celkové sítě dálkového 

rozvodu tepla jsem redukoval místa s nevýznamnou spotřebou tepla a sloučil odběrná 

místa stejného charakteru v dané lokalitě. Podkladem k řešení byla mapa sítě centrálního 

zásobování teplem v Přerově od fy Dalkia a.s. (viz příloha A).   

Popis parní tepelné sítě 

Převážnou část sítě tvoří primární parní tepelná síť. Tato síť je rozdělena na páteřní větve, 

které rozvádějí tepelnou energii do všech důležitých oblastí města. 

 

Obrázek 76 Zobrazení tepelné sítě v Přerově 
Zdroj: Mapový podklad (24) 

 Větev č.1 označená červenorůžově směřuje od teplárny přes třídu Komenského, sídliště 

Šířava k nemocnici a firmě Meopta Přerov. Tato větev je několikrát odbočena a 

rozdvojena, první odbočení je k depu ČD a přednádraží ČD a centru Hypernova. Druhé 

odbočení je  po třídě Palackého k mostu míru a tam zaúsťuje do větve č.3. Dále je na 

několika místech propojena s větví č.2. Větev č.2 je označena žlutou čarou směřuje od 
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teplárny k elektrárně a na sídliště Velké Novosady. Větev č.3 oranžové barvy spojuje 

elektrárnu a pokračuje po pravém břehu řeky Bečvy k hotelu Strojař a dále pokračuje až 

k sídlišti Kopaniny. Další větev parovodní sítě K4 je označena červenou barvou vede od 

teplárny přes areál Přerovských strojíren k sídlišti Jižní čtvrť a končí zaústěním  do větve 

č.1 na sídlišti Šířava. Větve CH1a CH2 (světle a tmavě fialová barva) vedou přímo do 

areálu chemických závodů Precheza. Paralelně s parovodním potrubím je pokládáno 

potrubí odvádějící vratný kondenzát. 

Tabulka 2 Popis parní tepelné sítě 

Označení  
větve 

Směr 
Porubí 
pára 

Potrubí 
kondenzát 

Tlak 
Teplota 

1. Teplárna -nemocnice Js500 Js280 0,9MPa do 250°C 

2. 
Teplárna-elektrárna-

Velké Novosady 
Js350 Js200 0,9Mpa do 250°C 

3. 
Elektrárna-sídliště 

Kopaniny 
Js200 Js100 0,9Mpa do 250°C 

K4 
Teplárna-Jižní Čtvrť-

Šířava 
Js500 Js300 0,9Mpa do 250°C 

CH1 
Teplárna-Chemické 

závody 
Js300 Js100 0,9Mpa do 250°C 

CH2 
Teplárna-Chemické 

závody 
Js200 Js80 2Mpa do 400°C 

 

Popis horkovodní tepelné sítě 

Mimo parní větve jsou v centrální síti zásobování teplem Přerova i dvě horkovodní větve.  

První je horkovodní napáječ  HV1 (označen modrofialovou barvou) pro areál Přerovských 

strojíren a odběratele Ekoagrostav. Tento horkovod je v provozu pouze v topném období. 

Druhá větev horkovodu HV, označena modře, začíná v předávací stanici u hotelu strojař a 

zásobuje odběratele na sídlišti předmostí. Tato část je již v celém rozsahu 

z předizolovaného potrubí. 

Tabulka 3 Popis horkovodní tepelné sítě 

Označení 
větve 

Směr Potrubí Tlak Teplota Délka 

HV1 Teplárna-strojírny Js500 0,6Mpa 
léto      -/- 

zima 
130/95°C 

1096m 

HV Strojař-Předmostí nezjištěno Nezjištěno 
léto  80/50°C 

zima 
125/65°C 

4950m 
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Celkově tepelná síť pro rozvod tepelné energie v primární parní části měří 34102m, 

rozvinuté kondenzátní potrubí má délku 33538m, horkovodní primární síť měří 6573m a 

sekundární rozvody teplé vody 1656m. V této síti jsou k dispozici také tři náhradní zdroje 

u odběratelů, které jsou využívány v době celozávodní odstávky teplárny Přerov. Jedná se 

o zdroje v Precheze, ČD-lokomotivní depo a Nemocnice Přerov. (25) 

Vytvoření modelu pomocí programu TSit 

Jedná se o modelování zjednodušeného rozvodu tepla pomocí parovodní sítě. Je 

modelována pouze parní část sítě, sběr kondenzátu je považován za samostatnou sběrnou 

síť s vlastními zdroji. Zjednodušení sítě je realizováno základními uzly (důležitými místy 

odběru), ke kterým vede přímou čarou lineární parovod o deklarované světlosti. V tomto 

modelu uvažujeme proudění v potrubí bez dalších pomocných prvků, jako jsou armatury, 

kolena, zákruty a další prvky. Nejsou zde také uvažovány odpory v místě odběru (odpory 

výměníků, regulačních prvků výměníkových a předávacích stanic). 

 

V první řadě je třeba určit důležité uzly a vyznačit topologii tepelné sítě. Ve schématu jsou 

důležité uzly označeny dle místních čtvrtí, popřípadě názvem výměníkové stanice. 

Topologie sítě může být označena pomocí matice struktury. 
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Obrázek 77 Zjednodušené schéma sítě 
Zdroj: Upraveno (25) 
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Tabulka 4 Matice struktury tepelné sítě 
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o2 Teplárna 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

o4 Precheza -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

o5 Velk. Novosady -1 0 0 -1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

o6 Jaslo -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

o7 Hypernova 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

o8 Elektrárna Př. 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

o10 Přerovské stroj. -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

o11 Jižní 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

o12 Šířava 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

o13 Komenského 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 

o14 Strojař 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0 0 

o15 Velk. Dlážka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

o17 Kopaniny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

o18 Želatovská 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 

o19 Nemocnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 

o20 Hotel Jana 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 

o21 Dvořákova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 0 

 

Pro další modelování je třeba určit hydraulické odpory. Ty lze vypočítat pomocí 

modelovacího programu GrafSit nebo TSit. Vstupními údaji jsou skutečné rozměry 

potrubí, vlastnosti potrubí a proudící kapaliny. V tomto modelu budeme předpokládat 

průměry potrubí dle tabulky 2, délka potrubí je pro jednoduchost vzdušnou vzdáleností 

jednotlivých uzlů.  Kinematická viskozita páry je stanovena υ=0,294.10-6 m2.s-1. Za 

předpokladu, že střední rychlost proudění kapaliny bude v topném období 35 m.s-1 a 

mimotopném období 18m.s-1, lze vyjádřit teoreticky hydraulické odpory pro obě situace (v 

topném i mimotopném období).  

Po výpočtu hydraulických odporů ve všech větvích lze zadat vstupní tlak teplonosného 

media vycházející ze zdroje tj. z teplárny. Opět pro jednoduchost předpokládáme ideální 

zdroj tlaku o hodnotě 0,9 MPa (Dle tabulky 2).  
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 Tabulka 5 Parametry pro výpočet odporu jednotlivých větví v modelu parovodní sítě  

Parametry pro výpočet odporu:       Zima Léto 

Kinematická 
viskozita: 0,000000294 m2/s 

rychlost 
proudění:   

35 m/s 18 m/s 

Větev Parovod 
Označení  

uzlu.1 
Označení 

uzlu.2 
DN 

parovodu 
Délka 
(m) 

R (kg.m-4) R (kg.m-4) 

o2-o4 
okruh 

ch1 
Teplárna Precheza Js300 1200 2144002 2449749 

o2-o5 okruh 1 Teplárna Velk. Novosady Js350 1330 1066510 1217486 

o2-o6 okruh 2 Teplárna Jaslo Js350 892 715283 816540 

o6-o5 okruh 2 Jaslo Velk. Novosady Js350 615 493161 562973 

o5-o7 okruh 1 Velk.Novosady Hypernova Js200 996 14655209 16725019 

o5-o13 okruh 1 Velk.Novosady Komenského Js500 512 64245 73387 

o13-o12 okruh 1 Komenského Šířava Js500 649 81436 93024 

o12-o18 okruh 1 Šířava Želatovská Js400 740 296073 338053 

o18-o21 okruh 1 Želatovská Dvořákova Js400 793 317278 362265 

o21-o19 okruh 1 Dvořákova Nemocnice Js350 399 319953 365246 

o12-o20 okruh 1 Šířava Hotel Jana Js200 828 12183246 13903931 

o20-o21 okruh 1 Hotel Jana Dvořákova Js200 364 5355920 6112356 

o13-o14 okruh 1 Komenského Strojař Js350 668 535661 611489 

o5-o8 okruh 2 Velk.Novosady Elektrárna Js400 238 95223 111745 

o8-o14 okruh 3 Elektrárna Strojař Js200 609 8960866 10226442 

o14-o17 okruh 3 Strojař Kopaniny Js200 581 8548872 9756261 

o14-o15 okruh 3 Strojař Velk. Dlážka Js200 315 4634930 5289539 

o2-o10 
okruh 

K4 
Teplárna 

Přerovské 
stroj. 

Js500 654 82063 93741 

o10-o11 
okruh 

K4 
Přerovské 

stroj. 
Jižní Js500 1326 166384 190061 

o11-o12 
okruh 

K4 
Jižní Šířava Js500 813 102014 116531 

 

Výpočtem lze zjistit ideální průtoky média v jednotlivých větvích. Tento stav ve 

skutečnosti nikdy nemůže nastat, protože zanedbáváme veškeré ohyby, armatury a 

v neposlední řadě ztráty v jednotlivých odběrných místech. Takový model lze vytvořit pro 

topnou i mimotopnou sezonu, protože se využívá jiné rychlosti proudění páry a tím 

vznikají jiné hydrostatické odpory ve větvích. Tímto modelem lze demonstrovat přibližnou 

maximální kapacitu proudění do jednotlivých oblastí. Na následujícím obrázku je zobrazen 

model s výpočty ideálních průtoků pro mimotopné období. 
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Obrázek 78 Model ideálních maximálních průtoků v mimotopném období 
Zdroj: Vytvořeno programem GrafSit (22) 
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Obrázek 79 Model ideálních maximálních průtoků v topném období 

Zdroj: Vytvořeno programem GrafSit (22) 
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Pozorným srovnáním obou modelů lze nalézt rozdíly. Především rozdíly průtoků 

v jednotlivých větvích zapříčiněné nižšími hydraulickými odpory způsobené vyšší střední 

hodnotou rychlosti v topném období. Dále je v mimotopném období odstavena větev 

parovodu Velké Novosady – Hypernova. Rozdíly jsou pro lajka těžko k nalezení, protože je 

třeba se orientovat v mnoha hodnotách veličin simulačního modelu. Pro zpřehlednění 

situace bude model převeden do trojrozměrného virtuálního prostoru.  

Vytvoření scény ve VR: 

První virtuální scéna zobrazuje parní potrubí jako kopii skutečného světa. Převedením 

světlostí jednotlivých částí parovodu do VR scény ve formátu X3D lze získat model 

schématu sítě respektující skutečný průměr potrubí nad mapovým podkladem. Červenou 

barvou jsou znázorněny rozvody páry a modrou barvou rozvody horké vody. 

 

Obrázek 80 Schéma sítě tvořená podle průměru potrubí 
Zdroj: Mapový podklad (24) 

Stejným postupem je získán model tepelné sítě ve formátu X3D, který reprezentuje 

vypočtené průtoky. Již letmým pohledem lze jednoznačně určit, ve které větvi proudí větší 

či menší teplonosného media. 

 

Obrázek 81 Schéma sítě tvořená podle průtoků 
Zdroj: Mapový podklad (24) 
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Opět nad stejným mapovým podkladem je vytvořena virtuální scéna, ale hodnota průměru 

jednotlivých větví je dána hodnotou namodelovaného průtoku, tudíž scéna nezobrazuje 

jakého je průřezu potrubí, ale jaké množství telonosné látky ve větvi proudí. 

Pro porovnání je uveden pohled zhora na obě možnosti vytvořených scén. 

 

Obrázek 82 Pohled na VR scénu reprezentující skutečný průměr potrubí 
Zdroj: Mapový podklad (24) 

Pro porovnání může sloužit totožný model vytvořený v mimotopném období a v topném 

období. 

 

Obrázek 83 Pohled na scénu reprezentující průtoky v mimotopném období 
 Zdroj: Mapový podklad (24) 
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Obrázek 84 Pohled na scénu reprezentující průtoky v topném období 
Zdroj: Mapový podklad (24) 

 V další části je model doplněn o předpokládané odběry tepelné energie v jednotlivých 

oblastech. Tato spotřeba je v modelu doplněna dalšími větvemi, kde odpor větve bude 

ovlivňovat průtok v dané oblasti. Každá zvolená oblast bude zahrnovat několik 

výměníkových stanic. Tepelný spád a tudíž i spotřebované teplo bude závislé na 

koeficinetu x. Tento koeficient určuje ztráty tepla v dané větvi v rozsahu 0 až 1. Tyto ztráty 

mohou být nežádoucí (například v potrubí a snažíme se o co nejnižší koeficient) a zároveň 

žádoucí tam, kde znamená účinnost přestupu tepla ve výměnících (snažíme se o co nevyžší 

koeficient). Důležitým krokem modelování je určení odporu odběrných míst (v tomto 

případě výměníkových stanic) a dále určení tepelného spádu. Model byl z převážné části 

korigován podle skutečných měřených veličin, byť muselo být několik parametrů 

odhadnuto. Na základě kombinace naměřených veličin a kvalifikovaného odhadu byl 

sestaven model v programu T-Sit. Tento model byl sestaven pro topné období (leden 2011) 

a mimotopné období (červenec 2011).  Průtoky teplonosné látky  v jednotlivých odběrných 

místech byly zadány odporem tak, aby odpovídal přepočteným průtokům ze skutečné 

měsíční spotřeby. Teploty v jednotlivých místech byly nastaveny koeficienty x 

v jednotlvých odběrných místech podle naměřených hodnot na operátorském stanovišti 

(Příloha B). Z namodelovaných veličin a znalosti souřadnic jednotlivýh oblastí byla 

sestavena výsledná X3D scéna se zvýrazněnou spotřebou tepla v různých místech odběru. 
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Tabulka 6 Naměřené a odhadnuté spotřeby tepla v konkrétních měsících 

  Červenec leden   červenec leden červenec leden 

Oblast TV UT  Celkem TV UT  Celkem Korekce ø/s ø/s q  q  

 GJ GJ GJ GJ GJ GJ  GJ GJ (m3/s) (m3/s) 
Teplárna 18569,6 203,31 72472,91 24253,05 119263,9 200416,9   0,027058 0,074827 0,053944 0,149177 
Precheza     42000     43000 odhad 0,015681 0,016054 0,031262 0,032006 

Velk. Novosady 663,46 0 663,46 634,9 3815 4449,9 7 0,000248 0,001661 0,000494 0,003312 
Jaslo 387 0 387 528 3300,6 3828,6 3 0,000144 0,001429 0,000288 0,00285 

Hypernova 0 0 0 0 927 927 odhad 0 0,000346 0 0,00069 
Elektrárna Př     3500     3900 odhad 0,001307 0,001456 0,002605 0,002903 

Přerovské stroj.     8200     10000 odhad 0,003062 0,003734 0,006104 0,007443 
Jižní 845 0 845 1040 4943,9 5983,9 13 0,000315 0,002234 0,000629 0,004454 

Šířava 2961,662 0 2961,662 3882,69 19745,04 23627,73 1,05 0,001106 0,008822 0,002204 0,017587 
Komenského 1229,868 0 1229,868 1649,7 12735,9 14385,6 1,8 0,000459 0,005371 0,000915 0,010708 

Strojař 3408,21 9,81 3418,02 4518,3 17865,9 22384,2 3 0,001276 0,008357 0,002544 0,016661 
Velk. Dlážka 2309,9 0 2309,9 3294 12453,5 15747,5 2,5 0,000862 0,005879 0,001719 0,011721 

Kopaniny 2607,22 0 2607,22 3290 15321,88 18611,88 2,8 0,000973 0,006949 0,001941 0,013853 
Želatovská 1129,8 193,5 1323,3 1588 7101 8689 5 0,000494 0,003244 0,000985 0,006468 
Nemocnice 993,111 0 993,111 1371,3 5566,05 6937,35 2,1 0,000371 0,00259 0,000739 0,005164 
Hotel Jana 792 0 792 871,2 3893,4 4764,6 1,2 0,000296 0,001779 0,00059 0,003546 
Dvořákova 1242,371 0 1242,371 1584,96 11594,7 13179,66 1,3 0,000464 0,004921 0,000925 0,00981 
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Obrázek 85 Model spotřeby v topném období v programu T-Sit 
Zdroj: Vytvořeno programem TSit (22) 
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Obrázek 86 Model spotřeby v mimotopném období v programu T-Sit 
Zdroj: Vytvořeno programem TSit (22) 
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Na vytvořených modelech je možné si všimnout, že hydraulické odpory ve větvích sítě 

jsou daleko menší než v odběrných místech. To přispívá k velmi malému úbytku tlaku 

v rozvodné síti. Z vytvořených modelů je možno čerpat data k vyváření scén ve VR. 

 

Obrázek 87 Vytvořená scéna spotřeby tepla v topném období dle údajů s modelu 
Zdroj: Mapový podklad (24) 

Pro názornost je model prezentován na mapovém podkladu, což usnadňuje orientaci 

vzhledem k místu odběru. Podstava jednotlivých těles znázorňuje průtok a výška spotřebu 

tepelné energie v dané oblasti.   

 

Obrázek 88 Schéma sítě se zvýrazněnou spotřebou tepla 
Zdroj: Mapový podklad (24) 
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Vzhledem k možnosti simulace programu T-Sit byly provedeny tři varianty poruchových 

vlivů. Tyto varinaty vycházejí s celkového modelu v topném období (Obrázek 85), který 

bude dále označován jako základní model. 

 První variantou je odstavení odběrného místa Komenského. Toto uzavření je realizováno 

zadáním značně velkého odporu v daném místě, v našem případě hodnotou 99.1099. Tím se 

veškerý průtok přes toto místo uzavře. Simulace neznačuje jaký dopad bude mít uvedené 

opatření na ostatní poměry v síti. 

 

Obrázek 89 Simulace odstavení odběrného místa Komenského 
Zdroj: Vytvořeno programem TSit (22) 

Výsledek může být porovnán s původním modelem. Nejprve jsou porovnány změny 

průtoku teplonosné látky. 

Tabulka 7 Porovnání průtoků teplonosné látky základního modelu a první varianty 

    q q Rozdíl 

Označení 1.uzlu Oznašení 2.uzlu m3/s m3/s  m3/s 

Teplárna Precheza 0,0327 0,0327 0 

Teplárna Velk. Novosady 0,0288 0,0261 -0,0027 

Teplárna Jaslo 0,0282 0,0256 -0,0026 

Jaslo Velk. Novosady 0,0254 0,0228 -0,0026 

Velk.Novosady Hypernova 0,0007 0,0007 0 

Velk.Novosady Komenského 0,0388 0,0336 -0,0052 

Komenského Šířava 0,0052 0,0001 -0,0051 

Šířava Želatovská 0,0210 0,0210 0 

Želatovská Dvořákova 0,0145 0,0145 0 
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Dvořákova Nemocnice 0,0051 0,0051 0 

Šířava Hotel Jana 0,0040 0,0040 0 

Hotel Jana Dvořákova 0,0004 0,0004 0 

Komenského Strojař 0,0334 0,0335 0,0001 

Velk.Novosady Elektrárna Př 0,0116 0,0114 -0,0002 

Elektrárna Př Strojař 0,0087 0,0086 -0,0001 

Strojař Kopaniny 0,0138 0,0138 0 

Strojař Velk. Dlážka 0,0118 0,0118 0 

Teplárna Přerovské stroj. 0,0598 0,0546 -0,0052 

Přerovské stroj. Jižní 0,0523 0,0471 -0,0052 

Jižní Šířava 0,0478 0,0426 -0,0052 
 

Podrobným porovnáním je zjištěno, že dochází ke změněn směru toku ve větvi 

Komenského – Šířava. Pro lepší názornost je tato změna v tabulce 7  a ve výslednách X3D 

modelech označena žlutou barvou. Dále je možné zjistit že odstavením odběru 

Komenského dochází pouze k malému poklesu nebo setrvalému průtoku v ostatních 

větvích. Pouze u větve Komenského – Srojař dochází k mírnému navýšení průtoku. Změny 

průtoku jsou v tabulce 7 a v X3D modelech označeny červenou barvou pro pokles, modře 

pro setrvalý stav a zeleně pro zvýšení průtoku. 

 

Obrázek 90 VR scéna průtoku teplonosné látky při odstávce odběru Kopaniny 
Zdroj: Mapový podklad (24) 

Jistým omezením tohoto způsobu zobrazení je použití minimálního a maximálního 

průtoku. Jedná se o situace, kdy hodnoty průtoku teplonosné látky jsou natolik malé nebo 

velké, že by byly problémy při zobrazování.. Proto při extrémě malých či velkých 

průtocích přiřadíme minimální a maximální zobrazitelnou hodnotu. Tyto větve nejsou ve 

správném poměru k ostatním, ale situace je rámcově přehledná. V další části porovnání 

modelu při simulaci odstávky odběru Komenského, bude porovnáván její vliv na dodávku 

tepla ve zbývající část sítě. 
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Tabulka 8 Porovnání sporřeby tepla mezi základním modelem a první variantou  

Základní model Simulace odstávky Komenského 

Oblast q Q q rozdíl q Q1 rozdíl Q 

 m3/s J m3/s m3/s J J 
Teplárna 0,1495 91463 0,1359 -0,0136 84910 -6553 
Precheza 0,0327 17218 0,0327 0,0000 17217 -1 

Velk. 
Novosady 0,0033 1651 0,0033 0,0000 1651 0 

Jaslo 0,0027 1360 0,0027 0,0000 1360 0 
Hypernova 0,0007 329 0,0007 0,0000 329 0 

Elektrárna Př 0,0029 1444 0,0029 0,0000 1444 0 
Přerovské 

stroj. 0,0075 4125 0,0075 0,0000 4125 0 
Jižní 0,0045 2336 0,0045 0,0000 2336 0 

Šířava 0,0176 9109 0,0176 0,0000 9109 0 
Komenského 0,0106 5336 0,0000 -0,0106 0 -5336 

Strojař 0,0165 8280 0,0165 0,0000 8267 -13 
Velk. Dlážka 0,0118 5839 0,0118 0,0000 5830 -9 

Kopaniny 0,0138 6862 0,0138 0,0000 6852 -10 
Želatovská 0,0065 3255 0,0065 0,0000 3255 0 
Nemocnice 0,0051 2612 0,0051 0,0000 2612 0 
Hotel Jana 0,0036 1773 0,0036 0,0000 1773 0 
Dvořákova 0,0098 4268 0,0098 0,0000 4268 0 

 

Jak vyplývá s této varianty simulačního  modelu, odstavení odběru Komenského nemá 

žádný vliv na průtoky teplonosného média do ostatních odběrných míst. Celkové množství 

tepla v síti se snížilo o odstavený odběr a o snížené ztráty vyvolané celkovým sníženým 

průtokem.Ve čtyřech lokalitách došlo pouze k zanedbatelnému snížení dodávek tepla. 

Situace je převedena do VR zobrazení. Spotřeby jsou modelovány kopcovitými tělesy, kde 

hrana podstav charakterizuje průtok a výška tělesa množství tepla.  Barva opět znázorňuje 

trend zněny oproti původnímu modelu. Zvýšení zelená, setrvalý stav modrá a snížení 

červená. 
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Obrázek 91 VR scéna modelu odstávky Kopaniny 
Zdroj: Mapový podklad (24) 

Nutno podotknout, že červeně zbarvené kopcovité útvary naznačují změnu spotřeby tepla 

oproti původnímu modelu a ta byla velmi malá, způsobená velmi malým úbytkem teploty.  

 

Obrázek 92 Detail odstávky Komenského 
Zdroj: Mapový podklad (24) 

Na detailním obrázku 92 VR scény je vyobrazena situace při odstavení odběru ve VST 

Komenského. Ze simulace lze konstatovat, že uzavřením výměnikové stenice  

v Komenského ulici má minimální dopad na chování zbytku tepelné sítě. 

Druhou simulační variantou bude uzavření větve Velké Novosady - Komenského. 

Simulační model této varianty opět porovnáme se základním modelem v topném období. 
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Přerušení této větve modelujeme opět zadáním vekého odporu, který znemožní průtok 

teplonosné látky v této větvi. Ostatní parametry zůstávají stejné, jako byly v původním 

modelu. 

 

Obrázek 93 Model přerušení větve v programu T-Sit 
Zdroj: Vytvořeno programem TSit (22) 

V této variantě simulace dochází k výrazné změně struktury sítě, neboť větev  Vel. 

Novosady – Komenského je jedna z páteřní větví.  Opět nejprve porovnáme průtoky 

základního modelu a druhé varianty simulace. 

Tabulka 9 Porovnání průtoků teplonosné látky základního modelu a druhé varianty 

    q q Rozdíl 

Označení 1. uzlu Označení 2. uzlu m3/s m3/s  m3/s 

Teplárna Precheza 0,0327 0,0327 0 

Teplárna Velk. Novosady 0,0288 0,0132 -0,0156 

Teplárna Jaslo 0,0282 0,0134 -0,0148 

Jaslo Velk. Novosady 0,0254 0,0107 -0,0147 

Velk.Novosady Hypernova 0,0007 0,0007 0 

Velk.Novosady Komenského 0,0388 0,0000 -0,0388 

Komenského Šířava 0,0052 0,0355 0,0303 

Šířava Želatovská 0,0210 0,0210 0 

Želatovská Dvořákova 0,0145 0,0145 0 

Dvořákova Nemocnice 0,0051 0,0051 0 

Šířava Hotel Jana 0,0040 0,0040 0 

Hotel Jana Dvořákova 0,0004 0,0004 0 

Komenského Strojař 0,0334 0,0240 -0,0094 

Velk.Novosady Elektrárna Př 0,0116 0,0200 0,0084 
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Elektrárna Př Strojař 0,0087 0,0171 0,0084 

Strojař Kopaniny 0,0138 0,0138 0 

Strojař Velk. Dlážka 0,0118 0,0177 0,0059 

Teplárna Přerovské stroj. 0,0598 0,0901 0,0303 

Přerovské stroj. Jižní 0,0523 0,0826 0,0303 

Jižní Šířava 0,0478 0,0781 0,0303 
 

Při této variantě se průtok teplonosné látky rozdělí náhradními trasami, a to převážně 

trasami Přerovské Strojírny – Šířava a Velké Novosady – Elektrárna – Strojař. V těchto 

částech sítě dojde k výraznému nárůstu průtoku média.  Pokles je zaznamenám u obou tras 

směr Teplárna – Velké Novosady a trasy  Komenského – Strojař.  V X3D scéně je opět 

obarvením větví označen rozdíl průtoku proti základnímu modelu. 

 

Obrázek 94 VR scéna simulace uzavření větve Vel. Novosady – Komenského 
Zdroj: Mapový podklad (24) 

Porovnáním velikosti spotřeby tepla v jednotlivých odběrných místech lze zjistit, že ani 

takto výrazná změna do struktury sítě nemá zasadní vliv na odběratele. 

Tabulka 10 Porovnání spotřeby tepla mezi základním modelem a druhou variantou 

  Základní model Simulace přerušení 1 větve   

Oblast q Q q rozdíl q  Q2 rozdíl Q 

 m3/s J m3/s m3/s J J 
Teplárna 0,1495 91463 0,1494 -0,0001 91266 -197 
Precheza 0,0327 17218 0,0327 0,0000 17218 0 

Velk. 
Novosady 0,0033 1651 0,0033 0,0000 1655 4 

Jaslo 0,0027 1360 0,0027 0,0000 1340 -20 
Hypernova 0,0007 329 0,0007 0,0000 330 1 

Elektrárna Př 0,0029 1444 0,0029 0,0000 1448 4 
Přerovské 

stroj. 0,0075 4125 0,0075 0,0000 4124 -1 
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Jižní 0,0045 2336 0,0045 0,0000 2335 -1 
Šířava 0,0176 9109 0,0176 0,0000 9102 -7 

Komenského 0,0106 5336 0,0106 0,0000 5425 89 
Strojař 0,0165 8280 0,0165 0,0000 8376 96 

Velk. Dlážka 0,0118 5839 0,0117 -0,0001 5906 67 
Kopaniny 0,0138 6862 0,0138 0,0000 6942 80 

Želatovská 0,0065 3255 0,0065 0,0000 3253 -2 
Nemocnice 0,0051 2612 0,0051 0,0000 2611 -1 
Hotel Jana 0,0036 1773 0,0036 0,0000 1773 0 
Dvořákova 0,0098 4268 0,0098 0,0000 4265 -3 

 

Hodnota průtoků teplonosné látky na odběrných místech zůstává stejná, jen v odběrném 

místě Velká Dlážka dojde k mírnému snížení průtoku. V odběrných místech Komenského, 

Strojař, Velká Dlážka a Kopaniny dojde k patrnému zvýšení spotřeby tepla v případě 

zachování parametrů základního modelu.  V ostaních odběrných místech zůstává spotřeba 

přibližně stejná. Tyto změny jsou vyvolány změnou teploty na vstupu do výměníkových 

stanic. V X3D modelu opět batrevně rozlišíme změnu spotřeby tepla vůči základnímu 

modelu. 

 

Obrázek 95 VR scéna druhého druhé simulační varianty 
Zdroj: Mapový podklad (24) 

Opět je možno zobrazit detail oblasti, která způsobila změnu v modelu – přerušení větve 

Velké Novosady – Komenského. 
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Obrázek 96 Detail oblast ve VR scéně 
Zdroj: Mapový podklad (24) 

Třetí simulační variantou je uzavření dvou větví, a to větve Velké Novosady - 

Komenského a větve Přerovské strojírny – Jižní. Opět se jedná o výrazný zásah do 

struktury tepelné sítě. Na orázku 97 je simulační model v programu TSit. Uzavření větví je 

opět modelováno zadáním velkých odporů v těchto větvích jako v předchozích případech. 

 

Obrázek 97 Model simulace přerušení dvou větví v programu TSit 
Zdroj: Vytvořeno programem TSit (22) 

 

V tomto případě se již projeví výraznější změny, jak  ve směru prudění, tak v průtocích 

teplonosné látky. Celá tepelná síť je napájena pouze přivaděčem Velké Novosady – 
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Elektrárna- Strojař. Opačný směrem proudí teplonosné medium ve větvích Komenského – 

Strojař, Komenského - Šířava a Šířava - Jižní. V X3D modelu jsou označeny tyto větve 

žlutou barvou. Velké změny lze také sledovat v průtocích (tabulka 11). Výrazné zvýšení 

průtoků lze zjistit na přívodním směru Teplárna – Velké Novosady - Elektrázna – Strojař – 

Komenského – Šířava. Největší úbytek průtoku vůči základnímmu modelu je ve směru 

Jižní – Šířava. 

Tabulka 11 Porovnání průtoků teplonosné látky základního modelu a třetí varianty 

    q q Rozdíl 

Označení  1.uzlu Označení 2.uzlu m3/s m3/s m3/s  

Teplárna Precheza 0,0327 0,0327 0,0000 

Teplárna Velk. Novosady 0,0288 0,0533 0,0245 

Teplárna Jaslo 0,0282 0,0512 0,0230 

Jaslo Velk. Novosady 0,0254 0,0484 0,0230 

Velk.Novosady Hypernova 0,0007 0,0007 0,0000 

Velk.Novosady Komenského 0,0388 0,0000 -0,0388 

Komenského Šířava 0,0052 0,0448 0,0396 

Šířava Želatovská 0,0210 0,0200 -0,0010 

Želatovská Dvořákova 0,0145 0,0138 -0,0007 

Dvořákova Nemocnice 0,0051 0,0048 -0,0003 

Šířava Hotel Jana 0,0040 0,0038 -0,0002 

Hotel Jana Dvořákova 0,0004 0,0004 0,0000 

Komenského Strojař 0,0334 0,0549 0,0215 

Velk.Novosady Elektrárna Př 0,0116 0,0979 0,0863 

Elektrárna Př Strojař 0,0087 0,0950 0,0863 

Strojař Kopaniny 0,0138 0,0132 -0,0006 

Strojař Velk. Dlážka 0,0118 0,0112 -0,0006 

Teplárna Přerovské stroj. 0,0598 0,0075 -0,0523 

Přerovské stroj. Jižní 0,0523 0,0000 -0,0523 

Jižní Šířava 0,0478 0,0043 -0,0435 
 

Při modelování VR scény je opět dodrženo barevné označení rozdílu průtoku mezi 

základním a simulovaným modelem. 
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Obrázek 98 VR scéna simulačního modelu se 2 přerušenými větvemi 
Zdroj: Mapový podklad (24) 

Při srovnání průtoku teplonosné látky jednotlivými odběrnými místy lze zjistit, že v tomto 

případě již dochází na většině místech ke snížení průtoků, i když jen o malé hodnoty. 

Podobná situace nastává s předaným teplem v odběrných místech. Ve všech odběrných 

místech dochází ke snížení dodávek tepla, vyjma odběru Precheza, kde spotřeba zůstává 

stejná a paradoxně se velmi mírně navýší v odběrném místě Přerovské strojírny. Je to 

způsobeno tím, že tahle odběrná místa mají samostatný přivaděč přímo z teplárny. 

Podrobnější hodnoty o jednotlivých odběrných místech jsou strnuty v tabulce 12.  

Tabulka 12 Porovnání spotřeby tepla mezi základním modelem a třetí variantou 

  Základní model Simulace přerušení 2 větví   

Oblast q Q q rozdíl q  Q2 rozdíl Q 

 m3/s J m3/s m3/s J J 
Teplárna 0,1495 91463 0,1447 -0,0048 88920 -2543 
Precheza 0,0327 17218 0,0327 0,0000 17218 0 

Velk. 
Novosady 0,0033 1651 0,0032 -0,0001 1648 -3 

Jaslo 0,0027 1360 0,0027 0,0000 1359 -1 
Hypernova 0,0007 329 0,0007 0,0000 328 -1 

Elektrárna Př 0,0029 1444 0,0029 0,0000 1440 -4 
Přerovské 

stroj. 0,0075 4125 0,0075 0,0000 4126 1 
Jižní 0,0045 2336 0,0043 -0,0002 2090 -246 

Šířava 0,0176 9109 0,0168 -0,0008 8318 -791 
Komenského 0,0106 5336 0,0101 -0,0005 5059 -277 

Strojař 0,0165 8280 0,0157 -0,0008 7925 -355 
Velk. Dlážka 0,0118 5839 0,0112 -0,0006 5588 -251 

Kopaniny 0,0138 6862 0,0132 -0,0006 6568 -294 
Želatovská 0,0065 3255 0,0062 -0,0003 2973 -282 
Nemocnice 0,0051 2612 0,0048 -0,0003 2386 -226 
Hotel Jana 0,0036 1773 0,0034 -0,0002 1620 -153 
Dvořákova 0,0098 4268 0,0094 -0,0004 3898 -370 
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Při modelování X3D scény bude dodržena barevná konvence jako v předchozích 

případech. 

 

Obrázek 99 VR scéna třetí varianty simulace 
Zdroj: Mapový podklad (24) 

Dalším způsobem prezenatce může být scéna se zobrazením spotřeby bez mapového 

podkladu. 

 

Obrázek 100 Model spotřeby tepla bez mapového podkladu 
Zde je možnost pomocí barev rozlišit zájmová místa spotřeby tepla nebo označit jiné 

vlastnosti. K získání přehledu o situaci slouží popis pomocí uzlu billboard, kde můžeme 

zobrazit podrobné informace (např. oblast odběru, přesnou hodnotu veličiny a podobně).  

Jestliže výška jednotlivých objektů bude znázorňovat velikost spotřeby tepla v daném 
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místě, je možné úrovní výšky základní desky označit místa spotřeby, která je větší či 

menší, než je nastavená úroveň hodnoty zvednutí. 

 

Obrázek 101 Omezení zobrazení objektů vyzvednutím základní desky 
Na výsledných scénách je uvedena spotřeba tepla v příměstské části Předmostí, do které 

nevede primární parovodní síť. Do této oblasti je zaveden horkovod, který začíná ve 

výměníkové stanici Strojař. Pro tuto část sítě je pro modelování v programu T-Sit  nutné 

vytvořit nový model, kde se výměníková stanice stává zdrojem pro napájení horkovodu. 

Z fyzikálního hlediska je nutné dodržet dostatečný tepelný spád. 

Z výše uvedených modelů lze jednoduchým porovnáním zjistit rozložení spotřeby 

v jednotlivých oblastech, porovnávat spotřebu topného a mimotopného období, nebo 

srovnávat spotřebu tepla pro průmysl, ohřev teplé vody a topení. 

6.3.2 2. Stupeň dekompozice – z pohledu distributora tepelné energie 

Tato část se věnuje tepelné síti z pohledu distributora tepla, v našem případě společnosti 

Teplo a.s. Je zaměřena na distribuci tepla z výměníkové stanice do jednotlivých objektů. 

Ta je z technologického hlediska řešena několika způsoby. Nejčastější je přívod tepelné 

energie k objektové předávací stanici, kde se provádí měření spotřeby tepla na vytápění a 

na ohřev vody. Tam, kde není vybudována objektová předávací stanice, se přivádí teplo 

potrubím přímo do objektu, ale měření se provádí již ve výměníkové stanici, která je ale 

v určité vzdálenosti od objektu. Proto se zde účtuje nižší cena za odběr tepla jako 

kompenzace za tepelné ztráty při přepravě do objektu. Poslední možností pro spotřebitele, 

kterou využívá tato distribuční firma, je zavedení plynových kotelen. Toto řešení je 

výhodné pro spotřebitele, kteří jsou v místech, kde není a neplánuje se zavedení 
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centrálního parovodu nebo horkovodu. Cena tepla z plynových kotelen je jen mírně vyšší 

než z odběru centrálního rozvodu. 

Společnost Teplo a.s. má své zákazníky po celém městě a využívá primární parovodní sítě 

od výrobce energie Dalkia a.s. Dále pak tepelnou energii rozvádí k jednotlivým 

zákazníkům svými sekundárními, popřípadě terciálními rozvody. Na obr. 102 je zobrazen 

detail oblasti Dvořákova. Jak již bylo řečeno, v oblastech rozdělených v prvním případě 

(na obrázku 75) může být umístěno několik výměníkových stanic. Hlavní přívody 

k výměníkovým stanicím jsou označeny žlutou čárou. Z těchto výměníkových stanic je 

dále teplo rozváděno do jednotlivých odběrných míst (do objektových předávacích stanic), 

Tyto OPS jsou označeny červenými puntíky a jejich příslušnost k jednotlivým VST je 

znázorněna červenou čarou. V těchto OPS je zařízení na měření spotřebovaného tepla na 

topení a na přípravu teplé vody. Na základě těchto měření se provádí fakturace jednotlivým 

zákazníkům. Žlutou elipsou je znázorněna oblast jednotlivých odběrných míst spadající 

pod konkrétní výměníkovou stanici.  

 

Obrázek 102 Ukázka detailu oblasti rozvodu tepla 
Zdroj: Mapový podklad (24) 
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Namodelujeme vybranou oblast distribuce tepelné energie, kde převažuje charakter 

občanského bydlení. Vytvoříme model spotřeby tepla v zimním (topném) období a letním 

(mimotopném) období. Zde můžeme vycházet z naměřených hodnot spotřeby dle podkladů 

Tepla a.s. Ukázka na obrázku 103, kde je využito průhlednosti k zobrazení překrývajících 

se těles. Měsíční spotřeba v topném období je zobrazena průhledně a měsíční spotřeba 

v mimotopném období je bez průhlednosti. 

 

Obrázek 103 Porovnání spotřeby tepla v topném a mimotopném období u vybraných VST 
Zdroj: Mapový podklad (24) 

 

 

 

Obrázek 104 Zobrazení distribuce tepla lokalita Teličkova 
Zdroj: Mapový podklad (24) 

Při zobrazení detailu lokality lze zjistit kolik objektových předávacích stanic spadá pod 

konkrétní výměníkovou stanici. Na obrázku 104 je zobrazena výměníková stanice 
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Teličkova se svými OPS. Ze známých hodnot spotřeby tepla v jednotlivých odběrných 

místech (tabulka 13) lze sestavit VR scénu.  

Tabulka 13 Spotřeba a cena tepla za leden 2011 VST Teličkova 

2011-1 TV UT Cekem Cena 

 GJ GJ GJ Kč 

Dr.M.Horákové 6, 6 40 90,5 130,5 63368,19 

Dr.M. Horákové 7, 7 76 58 134 65067,72 

Dr.M.Horákové 8, 8 0 31,5 31,5 15295,77 

Dr.M.Horákové 10, 10 0 35,4 35,4 17189,53 
Dr.M.Horákové 13, 
13/26 0 69 69 33505,02 

Autoservis 0 71,5 71,5 34718,97 

Teličkova 2, 2/2 0 88,6 88,6 43022,39 

Teličkova 3, 3/3 78,3 63,1 141,4 68661,01 

Tyršova 2, 2 45,8 84,8 130,6 63416,75 

Tyršova 6, 6 44,9 53 97,9 47538,28 

Tyršova 10, 10 50,1 80,8 130,9 63562,42 
 

Naměřené údaje dle měření distributora udávají měsíční spotřebu tepla (leden 2011) a jsou 

vyjádřeny v GJ. Dále je připojen přepočet v korunách bez DPH. Tyto údaje lze převést 

pomocí NURB plochy do trojrozměrné virtuální scény.  

 

Obrázek 105 VR scéna prezentující množství odebraného tepla v lokalitě Teličkova 
 

6.3.3 3. Stupeň dekompozice – z pohledu odběratele tepelné energie 

Pro odběratele tj. pro zákazníka není důležité jakým způsobem či technologií teplo a teplou 

vodu získá. Proto by měl být „hýčkán“ jak distributorem, tak výrobcem, protože je to on, 
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kdo službu platí. Spokojenost a věrnost spotřebitelů je založena na tom, zda za přiměřené 

náklady dostávají odpovídající služby.  

Cena – Z nejdůležitějších kritérií pro odběratele zůstává cena, i když není jediným 

vodítkem. Výsledná cena za tepelnou energii se většinou skládá ze dvou složek. První  

složka je variabilní a je odvozena podle odběru energie. V této složce je zahrnuto palivo, 

teplonosná látka, další vstupní energie apod. Druhá složka je pevná a zahrnuje výdaje 

nesouvisející s přímým oběhem teplonosné látky. Do této složky spadají opravy, údržba, 

investice apod.  

Spolehlivost – Dalším důležitým kritériem spokojenosti odběratele je spolehlivost dodávek 

tepla. Tímto termínem je myšlena kvalita dodávané tepelné energie a plynulost dodávek. 

Kvalitu dodávané energie může ovlivnit kolísavý průběh spotřeby, kdy v odběrových 

špičkách nemusí být plně uspokojena poptávka. To se projeví tím, že není dodržena 

správná teplota nebo množství dodávaného média. Plynulost dodávek může být narušena 

poruchou, havárií nebo odstávkou zařízení v systému dodávek tepelné energie.  Odstávka 

je předem hlášené zastavení dodávek z důvodu údržby nebo opravy zřízení. Odběratelé 

jsou včas předem upozorněni a můžou si zajistit náhradní zdroje. V případě havárie nebo 

poruchy dochází k nečekanému výpadku dodávek tepla.  Mezi nejznámější ukazatele 

spolehlivosti jsou:  

Intenzita poruch – vychází z pravděpodobnosti výskytu poruchy. Určuje, kolikrát za dané 

časové období můžeme ve sledovaném systému očekávat poruchu. 

Intenzita plánovaných odstávek – určuje počet plánovaných oprav v systému ve 

sledovaném období. 

Střední doba poruch – průměrný čas potřebný k odstranění poruchy. 

Zákaznický servis – dalším důležitým prvkem pro zákazníka je zákaznický servis. Je to 

místo, kde může směřovat své dotazy, kde může vyřizovat reklamace, dozví se o 

poruchách a odstávkách. Zákaznický servis většinou využívá více komunikačních kanálů 

pro komunikaci se zákazníkem, jednou z možností je využití on-line služeb pomocí sítě 

internet. 
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7 Softwarová realizace 

 

7.1 Návrh aplikace 

Pro komplexní řízení a provoz dodavatelského řetězce zásobování teplem je nutné 

zpracovávat velké množství informací. Nejsou to informace pouze provozní a technické, 

ale i finanční, logistické či další. Tyto informace mohou být získány z reálného prostředí 

provozu tepelné sítě nebo mohou být získány pomocí simulačních programů.    

Navrhovaná aplikace zpracovává tyto potřebné vstupní údaje a převádí do X3D virtuální 

scény. 

7.1.1 Základní koncepce 

Vstupní informace - získání a načtení vstupů z různých zdrojů. 

Zpracování vstupních informací - příprava vstupních dat na převod do XML formátu. 

Další potřebné informace, které nebyly načteny, musí být dopočítány nebo doplněny 

uživatelem. 

Převod do X3D - vlastní převod požadovaných informací do jazyka X3D. 

Zobrazení  - zobrazení požadované scény v prohlížeči X3D. 

Odezva - v případě potřeby interaktivní zásah do VR scény a převod tohoto zásahu na 

reálné zařízení.  

 

Obrázek 106 Základní koncepce aplikace 
7.1.1 Datové zdroje 

Pro návrh komplexní aplikace je třeba vstupních údajů z těchto oblastí: 

Vstupní 
informace

Zpracování
Převod do 

VR  
Výstupní 
VR scéna
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Technické a technologické údaje - jedná se především o informace o provozu sítě, tlacích, 

průtocích a teplotách v jednotlivých částech sítě. Tyto údaje jsou používány k vlastnímu 

řízení dodávek tepelné energie.     

• Informace o síti - topologie sítě, průměry a drsnost potrubí, izolační vlastnosti 
potrubí. 

• Informace o nosném médiu - druh látky, hustota, kinematická viskozita, rychlost a 
typ proudění. 

Některé informace jsou nutné pouze pro vytvoření simulačního modelu tepelné sítě 

v některém již existujícím programu. Pro simulace průtoku v síti lze použít program 

GrafSit a pro simulaci tepelných sítí program TSit. 

Finanční údaje - zde se jedná o údaje o fakturaci, vyhodnocení zisků a ztrát v jednotlivých 

lokalitách, nákladech na údržbu, nákladech na zákaznický servis, investičních nákladech 

apod. Zdrojem těchto dat jsou většinou podnikové informační a účetní systémy. 

Logistické údaje - jedná se o parametry zajišťující efektivní přepravu tepelné energie 

k zákazníkovi. Zde můžeme sledovat vytížení sítě a zdrojů, spolehlivost dodávek u 

jednotlivých zákazníků, zákaznický servis apod. Zdrojem těchto dat jsou měření v síti, 

podnikové systémy a zpětná vazba od zákazníka. 

Polohopisné údaje - jde o informace o skutečných rozměrech technických zařízení, 

elektronických mapách a souřadnicích uložení jednotlivých částí sítě. Tyto informace je 

možné získat z různých registrů a databází. Polohopisné informace a mapy z GIS systémů, 

informace o armaturách, konstrukci sítě z CAD systémů apod.  

7.1.2 Informační technologie 

Pro vývoj vlastní softwarové aplikace bylo třeba se rozhodnout pro určité informační 

technologie, kterými lze daný projekt realizovat. Hlavní rozhodnutí spočívalo ve výběru 

jazyka pro zápis virtuální scény. Na základě následujících bodů byl vybrán jazyk 

Extensibile 3D (X3D): 

1. Jedná se o rozšířený ISO standard vyvíjený Web3D konsorciem. 

2. Osobní zkušenost z předchůdce jazyka VRML2 při zpracování diplomové práce. 

3. Volně dostupný software pro prohlížení, vývoj a podporu. 
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4. Struktura formátu XML pro automatizované zpracování. 

Extensibile 3D (X3D) 

X3D je ISO standart pro definici interaktivní animované 3D grafiky včetně zvuku, videa a 

hypertextu. Je vyvíjen konsorciem Web3D jako následovník a rozšíření jazyka VRML97. 

Je značně rozšířitelný a využívá zápisu pomocí XML. (26) 

Základní strukturou X3D je graf scény (stejně jako u VRML) skládající se z jednotlivých 

uzlů. Uzly mohou mít jeden nebo více dětských uzlů, které pak mohou mít další potomky. 

Mohou odkazovat na další uzel pomocí datové položky (field). Uzly mohou mít mezi 

sebou relaci vytvořenou pomocí spojení (Routes). Hierarchie jednotlivých uzlů pak tvoří 

celkový graf scény zapsaný pomocí XML.  

Uzly podobných vlastností osou organizovány do jednotlivých skupin - komponent: 

 Komponenta Core – základní funkční jednotka X3D run-time systému. Je nezbytně 
nutná pro všechny implementace. 

 Komponenta Time – obsahuje uzly pro práci s časem. 
 Komponenta Networking – organizuje uzly pro přístup k souborům a zdrojům ze 

sítě. 
 Komponenta Grouping – obsahuje uzly potřebné k seskupování dalších uzlů. 
 Komponenta Rendering – zahrnuje uzly pro podporu vykreslování. 
 Komponenta Shape – organizuje uzly pro vzhledové vlastnosti. 
 Komponenta Geometry3D – zahrnuje uzly pro práci s trojrozměrnými 

geometrickými tvary. 
 Komponenta Geometry2D – zahrnuje uzly pro práci s dvojrozměrnými 

geometrickými tvary. 
 Komponenta Text – obsahuje uzly pro práci s textem. 
 Komponenta Sound – soustřeďuje uzly pro práci se zvukem.  
 Komponenta Lighting – obsahuje uzly pro práci se světlem a osvětlením. 
 Komponenta Texturing – tato skupina uzlů umožňuje práci s texturami. 
 Komponenta Interpolation – uzly této komponenty provádějí lineární interpolaci 

mezi zadanými hodnotami. 
 Komponenta Pointing device sensor – obsahuje spouštěcí uzly. 
 Komponenta Key device sensor – zahrnuje uzly pro aktivní stav události. 
 Komponenta Environmental sensor – generují události zněny prostředí. 
 Komponenta Navigation – zařizuje interakci mezi uživatelem a X3D prohlížečem 

pomocí vstupních zařízení. 
 Komponenta Enviromental effect – obsahuje uzly vytvářející realistické pozadí, 

mlhu apod. 
 Komponenta Geospatial – zahrnuje uzly pro práci geografickými informacemi. 
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 Komponenta Humanoid Animation – uzly pro vytváření a práci s Avatary. 
 Komponenta NURBS – uzly pro generování interpolovaných křivek a ploch. 
 Komponenta Distributed interactive simulation – umožňuje definování zpráv na 

binární úrovni. 
 Komponenta Scripting – obsahuje uzel Script pro programování chování scény. 
 Komponenta Event Utilities – zahrnuje uzly na vytváření sekvencí a spouštěčů. 
 Komponenta Programmable shaders – uzly pro práci s grafickými shadery. 
 Komponenta CAD geometry – zahrnuje uzly pro práci s CAD daty. 
 Komponenta Texturing3D – obsahuje uzly k trojrozměrnému texturování.  
 Komponenta Cube map environmental texturing – obsahuje uzly pro texturování 

krychlí a kvádrů. 
 Komponenta Layering – obsahuje uzly pro organizaci pohledů. 
 Komponenta Layout- zahrnuje sadu uzlů, které integrují 2D objekty do 3D scény. 
 Komponenta Rigid body physics – sada uzlů umožňující uplatňovat fyzikální 

zákony ve scénách. 
 Komponenta Picking - obsahuje uzly umožňující testování průsečíků objektů. 
 Komponenta Followers – zahrnuje uzly pro vytváření dynamických parametrů 

přechodných jevů. 
 Komponenta Particle systems – umožňuje vykreslování částic pro vizualizaci mlhy, 

sněhu, kouře apod. 
Specifikace X3D podporuje koncept profilů. Jednotlivé profily definují určitou 

podmnožinu komponent a uzlů podle jejich zaměření. Je zbytečné, aby všechna zařízení 

musela umět pracovat se všemi komponenty a všemi uzly. 

Základní X3D profily mají modulární charakter a jsou to: 

• Core základní profil, který je minimum k fungování X3D.  
• Interchange základní profil pro komunikaci mezi aplikacemi. Podporuje základní 

geometrické útvary, texturování, základní světla a animace 

• Interactive  umožňuje základní interakci v 3D prostředí. Podporuje uzly pro 
navigaci, interakci, časování a pokročilé světelné uzly. 

• MPEG-4 Interactive profil pro interaktivní práci v malých přenosných zařízeních 
a mobilních telefonech. 

• Immersive podporuje plně 3D grafiku včetně audio uzlů, detekce kolize a 
skriptování. 

• CADInterchange profil pro převod CAD dat do otevřeného formátu pro 
publikování a interaktivní média. 

• Full podporuje všechny definované uzly včetně speciálních jako NURBS, H-Anim 
a GeoSpatial. 
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Java 

Hlavní částí softwarového řešení je návrh vlastní aplikace, která bude koordinovat a 

zajišťovat informační toky mezi získanými daty a jednotlivými VR scénami. 

Pro tvorbu hlavního programu zmíněné aplikace byl zvolen programovací jazyk Java. 

JAVA moderní programovací jazyk umožňující objektově orientované programování. 

Tento programovací jazyk byl vyvíjen firmou Sun, později se její vývoj uvolnil jako open-

source (27). Na jejich www stránkách je možné získat sw prostředí pro běh vytvořených 

aplikací, tak potřebné vývojové prostředí. 

Vlastnosti: 

Nezávislé na platformě (verzi OS a procesoru), ovšem je nutné mít nainstalovaný 

prostředek pro běh přeložených programů Java Virtual Machine (JVM). 

 Je k dispozici celá řada předdefinovaných knihoven (tzv. balíčků), pro práci 
s databázemi, pro XML podporu, pro vytváření grafických uživatelských rozhraní 
(GUI), pro vstupně/výstupní operace atd. 

 Standard tohoto jazyka umožňuje dodržování bezpečnostních pravidel. 
 Jazyk umožňující naprogramovat širokou škálu aplikací (od velkých podnikových 

aplikací, běžných aplikací, aplikací do mobilních zařízení až po aplety pro webové 
stránky). 

 

7.1.3 Architektura aplikace 

Vlastní navrhovaná aplikace má několik základních úkolů: 

Zajištění komunikace s uživatelem - grafické rozhraní, menu, dialogová okna, vstupní pole 

apod. 

Načtení vstupních dat - získání potřebných vstupních dat z databázových zdrojů 

 Komunikace s externími programy - v případě potřeby komunikace a zpracování dat 

z externích simulačních programů. 

Převod dat do XML formátu a vytvoření X3D souborů - zajištění parsování XML souborů a 

kompletace do X3D 

Spuštění prohlížeče X3D a komunikace mezi prohlížečem a aplikací - zajištění zobrazení 

scény a možnosti další práce s ní. 
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Zpětná vazba – zajištění interaktivní odezvy od uživatelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku 107 je zobrazena architektura aplikace. Komunikace aplikace s uživatelem je 

zajištěna přes GUI. Zde může uživatel zadávat potřebné údaje, vybírat mezi volbami pro 

zpracování dat a vybírat VR scénu pro další zpracování. Aplikace načte vstupní data 

z databázových zdrojů nebo využije externí simulační programy pro výpočet hodnot. 

V tomto případě jde o programy na řešení tepelných sítí TSit a GrafSit. Z databázových 

zdrojů lze získat informace potřebné pro vytvoření modelu ze skutečných hodnot 

získaných měřením. Dále z dalších databázových zdrojů lze získat informace potřebné pro 

vytvoření VR scény. Jsou to například souřadnice uložení jednotlivých částí sítě a 

teplárenského zařízení s databáze GIS. Popřípadě pro vytvoření kopií těchto zařízení je ve 

VR možné využít systémů CAD.  Pro generování scén určených pro rozhodování a řízení 

managementem je možné také využít podnikových ekonomických databází.  

Aplikace na základě těchto vstupních dat připraví potřebnou scénu v X3D formátu a 

následně spustí prohlížeč pro zpřístupnění této scény uživateli. Tato část aplikace je 

klíčová, proto bude rozebrána podrobněji. 
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Obrázek 107 Architektura aplikace 



Libor Kavka: Logistický proces ve virtuální realitě 
 

2012  119 
 

Princip modelování scén v X3D – pro pochopení algoritmů pro vytváření scén v tomto 

jazyce je třeba upozornit na několik základních principů. Jak již bylo zmíněno jazyk X3D 

využívá technologie XML, takže má svoji předepsanou XSD (XML Schema Definition). 

Základ tvoří graf scény, který je vlastně hierarchickou strukturou základních prvků tzv. 

uzlů (nod). Tyto uzly mohou mít vstupní a výstupní parametry a to buď další uzly, pole pro 

vkládání datových položek anebo událostí. Každý uzel má svoji předem definovanou 

množinu vstupní a výstupních parametrů. 

 

Obrázek 108 Ukázka zápisu kódu X3D 
 

V situaci, kdy je třeba použít stejnou sekvenci uzlů, pouze s malými změnami některých 

parametrů, lze použít konstrukci DEF – USE. V část DEF se nadefinuje konstrukce a při 

potřebě opakování této části kódu se použije USE. 

 

Obrázek 109 Použití konstrukce DEF - USE 
Na obrázku 109 vidíme konkrétní ukázku použití této konstrukce, kde je v části DEF 

nadefinován uzel FonfStyle a dále v kódu již využívána tato definice příkazem USE. Pro 

potřebu opakovaného využívání již napsaného kódu existuje v tomto jazyce 

sofistikovanější řešení. Jde o tzv. prototyp.  Jde o analogii podprogramu v programovacích 

jazycích. V části ProtoDeclare se nadefinuje kód a parametry pro předávání a v části 

ProtoInstance se vytvoří konkrétní instance tohoto prototypu. Existuje i varianta externích 



Libor Kavka: Logistický proces ve virtuální realitě 
 

2012  120 
 

prototypů, které mohou být v jiných souborech než hlavní část kódu. V některých 

prohlížečích však tato varianta není spolehlivá a dochází k chybám při volání externích 

prototypů. 

 

Obrázek 110 Ukázka deklarace a vytvoření prototypu 
Na zajištění interaktivních prvků v X3D scéně se používá konstrukce ROUTE. Je to 

konstrukce používaná pro předávání událostních parametrů mezi senzorickými, časovými a 

prováděcími uzly. Další možností pro dosažení dynamického chování scény je použití 

vnitřních skriptů. 
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Prohlížení scén X3D – k zobrazování scén ve formátu X3D slouží speciální prohlížeče 

grafických dat. Ty mohou fungovat jako samostatné počítačové programy. Dále je možné 

doinstalovat jako doplňkovou aplikaci do prohlížeče internetových stránek. Prohlížení 

X3D souborů je nově podporováno ve specifikaci HTML5, což je realizováno pomocí 

knihovny X3DOM (28). 

Komunikace X3D scény s okolím – při spuštění kódu v prohlížeči se X3D načte do paměti a 

spustí. Tímto způsobem však dojde k oddělení zobrazované scény a externích dat, které by 

měly být v průběhu scény měněny a zobrazeny. Aby bylo ke spuštěnému X3D souboru 

možno přistupovat a ovlivnit scénu v průběhu zobrazení bylo definováno rozhraní SAI 

(Scene – Access - Interface). Toto rozhraní je vytvořeno autory konsorcia Web3D jako 

norma, která definuje přístup k jednotlivým prvkům spuštěné scény. Bohužel, ne vždy se 

daří tato norma řádně implementovat do prohlížečů. 

Z uvedených důvodů se rovněž musí měnit přístup k vytvářené scéně. Při automatickém 

vytváření scén na základě reálných hodnot musí být rozhodnuto, zda se jedná o vytvoření 

scény a poté spuštění prohlížečem, nebo se jedná o dynamické změny při běhu scény. 

Během tvorby scén v X3D bylo zjištěno, norma velmi přesně definuje, jak strukturu 

jazyka, tak přístup ke grafu scény. Mnohé prohlížeče však nemají všechny funkce 

implementovány, často vykazují chyby a neočekávané stavy. Práce byla vyvíjena ve 

vývojovém prostředí X3D Edit v.3.2 dodávané s prohlížečem vytvořeným na platformě 

Java Xj3D Viewer.  

 

Obrázek 111 Ukázka vývojového prostředí X3D Edit 3.2 
Zdroj: Použité prostředí X3D Edit v 3.2 (29) 
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Dále byl testován prohlížeč Xj3D Browser – Aviatrix3D, který je šířen pod volnou licencí. 

Tento prohlížeč však nezahrnuje všechny mnou potřebné uzly (například NURBS) a při 

vykreslování vykazuje chyby. 

  

Obrázek 112 Ukázka prostředí prohlížeče Xj3D Browser – Aviatrix3D 
Zdroj: Použité prostředí Xj3D Browser – Aviatrix3D (30) 

Z komerčních řešení byl testován prohlížeč BS Contact VRML/X3D v trial verzi. Této 

prohlížeč má implementovány potřebné uzly, má preciznější vykreslování a je rychlejší. 

 

Obrázek 113 Ukázka prostředí prohlížeče BS Contact VRML/X3D 
Zdroj: Použité prostředí BS Contact VRML/X3D (31) 
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8 Závěr 

Hlavním cílem této disertační práce je systémovým pohledem analyzovat logistické 

procesy a ty následně přehledně zobrazit ve scéně virtuální reality. Záměrem je využití 

virtuální reality k prezentování výrazného množství procesních dat, které lze interaktivně 

zkoumat a přehledně zobrazovat. Takto zobrazovaná data vytváří svůj nový svět, který 

není kopií skutečného reálného světa. 

 V úvodní části je řešena systémová analýza logistických procesů s představením metod 

síťové analýzy. Tato část vychází z prvního dílčího cíle práce. Je zde popsán logistický 

systém, jeho prvky a vazby, vysvětlena podstata logistického procesu včetně její analýzy. 

Navazuje část věnovaná současnému stavu aplikací virtuální reality v logistice. Lze 

konstatovat, že nasazení prostředků a technik využívajících virtuální realitu, nachází 

uplatnění zejména v umělém kopírování skutečného prostředí. Převládají vizualizační 

systémy na návrh výrobních systémů, systémy na simulaci a testování nových produktů, a 

trenažéry pro výcvik řidičů, pilotů a dalších. Neexistují aplikace virtuální reality zaměřeny 

na řízení toků pro využití vedoucích pracovníků, navrhovaná řešení se jeví jako nová a 

netradiční.    

Pro aplikaci výchozích teoretických poznatků byla vybrána oblast logistiky toků 

v parametrických sítích. Jedná se konkrétně o logistiku centrálního zásobování teplem. 

Byly navrženy způsoby prezentace dat ve scéně virtuální reality pomocí jazyka X3D. I 

když tento jazyk je pečlivě zpracovaným a popsaným standardem ISO, ne všechny 

dostupné aplikace mají tyto normy správně implementovány. Pro způsob převodu dat byly 

navrženy základní způsoby prezentace dat: 

- Hodnoty mění velikost a barvu geometrických těles. 

- Hodnoty tvoří plochu vytvářející „krajinu“. 

- Hodnoty mění vzdálenost mezi objekty. 

Vlastní modelování proběhlo na konkrétním příkladu centrálního zásobování teplem ve 

městě Přerov. Analýza toků a spotřeby tepla byla provedena ve třech dekompozičních 

stupních. První stupeň z pohledu výrobce a provozovatele tepelné sítě, druhý stupeň 

z pohledu distribuční společnosti a třetí s pohledu odběratele tepelné energie. Na základě 

zjištěných informací a mapových podkladu byly vytvořeny modely v simulačních 
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programech GrafSit a TSit pro získání potřebných dat pro převod ve scéně VR. Simulační 

modely byly korigovány dle skutečných spotřeb tepla zákazníků distribuční společností 

Teplo a.s. Z takto získaných hodnot vhodně převedených do jazyka X3D vznikly scény ve 

virtuální realitě s výše uvedenými vlastnostmi. Nutno podotknout, že vzhledem 

k charakteru simulovaných dat se v práci zabývám jen statickými vlastnostmi prvků. 

V následující kapitole práce je návrh aplikace, která automatizovaným způsobem převádí 

potřebné vstupní informace na zvolenou scénu a prezentuje ji v X3D prohlížeči.  Jsou zde 

navrženy základní datové zdroje, způsob zpracování a převod dat do X3D, komunikace 

mezi uživatelem a scénou. Vzhledem k nekompatibilitě prohlížečů a absence potřebných 

API knihoven zůstává tato aplikace zatím ve formě návrhu. 

Návrhy dalšího rozvoje práce: 

- Přidání dynamických vlastností logistického procesu do světa virtuální reality. 

- Vyřešení interakce od uživatele ve scéně s odezvou do reálného systému. 

- Zlepšení způsobu navigace ve scénách. 

S nárůstem výkonu počítačů a grafických procesorů je možné generovat trojrozměrné 

interaktivní scény se stále lepší kvalitou. Proto se bude virtuální realita stále více aplikovat 

do různých vědních oborů. Trend naznačuje odsun od neohrabaných náhlavních displejů 

(HMD) k trojrozměrným monitorům bez potřeby dalších zařízení či k holografickým 

projekcím. Vždy je mít na paměti, že prostředky virtuální reality působí na lidské smysly, 

proto je nutné tyto prostředky navrhovat a používat tak, aby byly srozumitelné a intuitivní 

pro člověka. O užitečnosti těchto VR prostředků nemá smysl polemizovat, neboť již nyní 

se často nabízí jako nadstavba k velkým simulačním programům, např. Witness, Matlab, 

Simul8 apod. 

Na závěr je třeba podotknout, že popisovaný přístup využití trojrozměrné virtuální scény je 

možno použít i v jiných oblastech. Rozvoj těchto relativně mladých technologií není ještě 

na svém vrcholu, proto je žádoucí přicházet s novými inspiracemi a přinášet inovace. 
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Příloha A Náhledy map a schémat tepelné sítě 

 

Obrázek A1 Náhled na mapu tepelné sítě ve městě Přerov 
 

 

Obrázek A2 Schéma parní a horkovodní sítě v Přerově 
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Příloha B Ukázky screenshotů dispečinku  

 

Obrázek B1 Screenshot lokalit z dispečinku Teplo a.s. 
 

 
Obrázek B2 Screenshot lokalit z dispečinku Teplo a.s. 

 


